
 
 M ě s t o  K U Ř I M 
 
 
 

                         Z Á P I S 
 
 
ze zasedání  MZ  Kuřim  čís. 4 / 95 konaného dne 27.3.1995 
                  na MěÚ kuřim, Jungmannova 968 
--------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:RNDr.Igor Poledňák, MUDr.Miluše Dvořáčková, Jan Herman, 
         Ing.arch.M.Janča,Ing.A.Jarůšek, H.Krejčí,Ing.M.Krupica, 
         Ing.J.Marek, Ing.J.Němec, K.Múčková, Ing. Hana Novotná, 
         V.Zejda, Mgr.J.Zorník 
         Ing. F. Veselý - tajemník 
 
Omluveni:Ing.arch.Vl.Růžička, J.Kobzinek 
 
Jednání zahájil v 17.10 RNDr.Igor Poledňák 
Zasedání MZ je přítomno 13 členů MZ, je usnášení schopné, přijatá 
usnesení budou platná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi:   Mgr.J.Zorník, 
                                       MUDr.M.Dvořáčková 
Hlasováno o návrhu: pro   11 
                    zdrž.  2 
 
Návrhová komise: Ing.H. Novotná, Ing. M. Krupica 
hlasováno o návrhu: pro 13 
 
V 17.20 se  dostavili MUDr.Klírová a  Paedr.D.Holman. Zasedání MZ 
je tedy přítomno 15 členů MZ. 
 
 

Program: 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
2.  Rozbor hospodaření za rok 1994 
3.  Zpráva o inventarizaci 
4.  Rozpočet na rok 1995 
5.  Různé 
 
K.Múčková     - připomínka k pozdě odeslaným  materiálům MZ a ke 
                změně termínu MZ 
RNDr.Poledňák - materiály  byly  rozeslány  poštou  v  týdenním 
předstihu,dodatečně byly předány materiály,které došly po termínu 
a termín  MZ  byl  přeložen  z  důvodu  krátké doby ke zpracování 
veškerých materiálů 
 

1.Majetkoprávní úkony: 
 
Výzkumný  ústav meliorací  a ochrany  půdy Praha-VS  Brno v rámci 
"malých  pozemkových úprav"  navrhuje změnu  hranic katastrálních 
území. 
Ing.Dumbrovský,pracovník  VÚMOP vysvětlil  důvod nutnosti upravit 
stávající katastr.hranici  v rámci komplexních  pozemkových úprav 
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s optimálním řešením pro vlastníky.Jedná se převážně o ornou půdu. 
Bez  souhlasu obcí nelze navrhovanou  změnu provést. Úpravu hradí 
Pozemkový  úřad OkÚ  B-v,podklady posoudí  KÚ,mapovou dokumentaci 
předloží obce. 
Ing.Němec -odkud vzešla iniciativa,jedná se o nevhodé kousky půdy 
          -budou k vůli novým vlastníkům pozemků na dvou k.ú.opět 
           posunovány kat.hranice ? 
Ing.Jarůšek  - vysvětlil,že  se jedná  o komplexní  poz.úpravy, v 
tomto případě o zbytky parcel,které nenavazují na ostatní pozemky 
a jedná se pouze o posunutí hranice a kompenzaci pozemků 
Ing.Janča  -navrhl  schválení  záměru   s  tím,že  po  zpracování 
dokumentace,včetně GP a srovnávacích sestavení dojde ke konečnému 
odsouhlasení navrhované změny 
Návrh na usnesení : 
1089/95 
MZ  schvaluje  záměr  na  provedení  úprav  hranic  katastru  dle 
předloženého návrhu  VÚMOP mezi městem Kuřimí  a obcí Mor.Knínice 
s tím, že se nezmenší velikost katastru města Kuřim. 
Hlasováno o návrhu :pro  15 
 
 
Manž. Jarošovi, Kuřim, Štefanikova 552 -odprodej p.č.493(zahrada) 

o vým.84m2a p.č.491/2(zast.plocha) o vým.89m2. 
MUDr.Jarošová - připomínka, že kupují pozemky, které  jim  dávno 
patří,mají  zde postavenou garáž, pouze nejsou zapsány v EN 
Dr.Poledňák- je  předložen záměr,připomínky je možno  podat na SO 
do 1 měsíce po zveřejnění záměru 
Návrh na usnesení: 
1083/93 
MZ schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č.493 k.ú.Kuřim(zahrada) 

o vým.84m2a pozemku p.č.491/2 k.ú.Kuřim (zast.plocha) o vým. 89m2 

manž. Jarošovým, Kuřim, Štefánikova 552 za cenu 100, - Kč/m2 
Hlasováno o návrhu :pro  15 
 
 
Jan  Zavřel,Kuřim,Tyršova  655  -  odprodej  p.č.443  k.ú.Kuřim o 

vým.67m2 
V.Zejda-komise pro výstavbu nedoporučila odprodej, jedná se o veř. 
komunikaci,chodník 
J.Herman-Zavřelovi se o pozemek starají,udržují jej,když se prodej 
neodsouhlasí,bude to prostor pro skládky,je bezcený, navrhuje cenu 
8Kč/m2,tuto cenu Zavřelovi akceptují 
Ing.Krupica - za cenu 8Kč/m2 se odprodej nedoporučil 
Ing.Němec   - protinávrh:doporučuje odprodej pozemku za 8Kč/m2 
Hlasováno o protinávrhu:      pro    5 
                              proti 10    Návrh nebyl přijat. 
Návrh na usnesení: 
1084/95 
MZ neschvaluje odprodej pozemku p.č.443 k.ú.Kuřim (ost.komunikace) 

o výměře 67m2 manž. Zavřelovým,bytem Kuřim, Tyršova 655 
Hlasováno o  návrhu:  pro   10 
                      proti  4 
                      zdrž.  1 
 
M.Foukalová,Popkova  1004 požádala  o vykoupení  části p.č.2786/2 

k.ú Kuřim o vým.515m2 za cenu 60 Kč/m2 
Dr.Poledňák-  pozemek  je  z větší části  ve  vlastnictví města a 
odkoupením dojde k jeho zcelení 
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Návrh na usnesení: 
1085/95 
MZ schvaluje výkup pozemku katastr.p.č.1178 o vým.371 m2a pozemku 

p.č.2786/2 k.ú.Kuřim (zahrada) o vým. 3578m2od rodiny Foukalových 
za cenu 60,- Kč/m2 (celková výměra 3949 m2 za cenu 236.940,- Kč). 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
 
JUDr.Řezníček, zást.majitelů,bratrů Vlčkových požádal o rozšíření 
schváleného výkupu pozemků o katastr.p.č.1216/1 a 1217,které jsou 
v užívání města vedeny jako ost.plochy, komunikace. 
J.Herman -  dotaz zda jsou na  výkup fin.prosředky,když nemáme na 
            opravu komunikací,pozemek má strategickou polohu 
Dr.Poledňák-v navrženém  rozpočtu je dostatečná částka na správu 
            města 
Návrh na usnesení: 
1086/95 
MZ  rozšiřuje  přijaté  usnesení  č.1015/94/95  a schvaluje výkup 
části kat.p.č. 1216/1 k.ú.Kuřim o vým.2250 m2a části kat.p. 
č.1217 k.ú.Kuřim o vým.1286m2za cenu 60,-Kč/m2od bratrů Vlčkových 
(celková výměra vykupovaných pozemků -části kat.p.č.1216/1 a celé 
kat.p.č.1217 k.ú. Kuřim  činí 10939 m2 za cenu 656.340 Kč) 
Hlasováno o návrhu:  pro   12 
                     zdrž.  3 
 
 
K.Studená  Kuřim,U  potoka  581   -odprodej  pozemku  p.č.  445/2 

k.ú.Kuřim o vým.97m2(zahrada) 
Návrh na usnesení: 
1087/95 
MZ neschvaluje  záměr na odprodej  pozemku parc.č.445/1 k.ú.Kuřim 
(zahrada) o vým.97m2 K. Studené, Kuřim, U potoka 581 
Hlasováno o návrhu:  pro   15 
 
 
Vybudování příjezdová komunikace v  lokalitě "Záhoří do klínů" na 
části kat.p.č.1701 k.ú.Kuřim,která je majetkem Města Brna (výměra 
cca 11 000m2) 
Dr.Poledňák -jedná se  o  způsob  zcelení pozemku  pro vybudování 
             závodu AMP CZECH s.r.o 
J.Herman    -komunikace bude v majetku města, ostatní pozemky  se 
             po zcelení odprodají závodu AMP, 
Dr.Vlasáková-zcelení  pozemků  v  tomto případě umožní vybudování 
             odbočky  k závodu AMP  z  hlavní  komunikace  1 / 60 
             Silnice  1/43  má   být  čtyřprou  s  mimoúrovnňovým 
             křížením 
V.Zejda    - zdůraznil  význam vybudování tohoto závodu pro město 
Návrh na usnesení: 
1088/95 
MZ schvaluje  výkup části katastr.  p.č.1701 k.ú.Kuřim ve  výměře 

cca  11  000m2od  Města  Brna  za  cenu  do  100 Kč/m2 pro stavbu 
komunikace. 
Hlasováno o návrhu:  pro   15 

Schválené záměry : 
Objekt čp. 35 v Kuřimi, Tišnovská ul. - SMK podnikatelské využití 
J.Herman -   dotaz  proč  byl vyhlášen záměr pronájmu 19.12. 1994 
             když upozonil, že objekt není v majetku  města, proč 
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             nejsou  vyřešeny  majetkoprávní vztahy, než dojde ke 
             zpracopvání podnikatelských záměrů 
Dr.Poledňák -podané podnik. záměry nebyly  rozsáhlé, pouze formou 
             nabídek a zájemci dostali vyjádření, že jednání bude 
             pokračovat až po dořešení majetkoprávních vztahů 
Návrh na usnesení: 
1091/95 
MZ odkládá projednání pronájmu objektu čp.35 v Kuřimi, na pozemku 
parc.č.  55  k.ú.  Kuřim  -  SMK  - do majetkoprávního vypořádání 
nemovitosti  a  ukládá  MR  aby  do  této  doby  zajistila údržbu 
a správu nemovitosti. 
Hlasováno o návrhu:  pro   15 
 
 
STP TELECOM,a.s.Brno,Šilingrovo nám.3/4 
Návrh na usnesení: 
1092/95 
MZ schvaluje odprodat SPT  TELECOM a.s.pozemek parc.č. 281/5 k.ú. 

Kuřim ve výměře 5 m2za cenu 100,-Kč/m2s koeficientem 5 dle platné 
vyhlášky města Kuřimi 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
ECONOMY, spol. s.r.o. 
Návrh na usnesení: 
1093/95 
MZ  schvaluje změnu  vlastnických vztahů  k částem  katastrálních 
parcel číslo 2472, 1224, 1225,1223/1 a 1243  k.ú. Kuřim  za části 
kat. parcel  č.1226,1227 a 1242 k.ú.  Kuřim dle nově vyhotoveného 
GP pro zábor pozemků v lokalitě  "Pod Toskou" v Kuřimi k výstavbě 
montážního závodu firmy  Vaillant včetně odprodeje těchto pozemků 
 
 
Sociální odbor  MěÚ Kuřim -M.Běhounková - provoz pedikury 
Návrh na usnesení: 
MZ schvaluje adresný pronájem prostor pedikúry v suterénu objektu 

MěÚ  Kuřim  v  rozsahu  29  m2  včetně  poskytovaných služeb paní 
Miladě Běhounkové, Kuřim, Na Loučkách 1202 za cenu 11 520 Kč/rok 
hlasováno o návrhu:  pro   15 
 
J.Trubák,Z.Malý-odprodej ideální pol.části p.č.2086/17 k.ú.Kuřim 

(dvora) za cenu 100 Kč/m2 po předchozím majetkovém vypořádání 
Návrh na usnesení: 
1095/95 
MZ  schvaluje  odprodej  ideální  poloviny  části  pozemku  dvora 
- z parcely číslo 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   15 
 
 
J.Trubák,  Letovice,Smetanova 990-odprodej  části p.č.2086/17 pod 

prodejnou Domácích potřeb za cenu 100Kč/m2 s koef. dle vyhl.města 
J.Trubák-cena  je  neúměrně  vysoká   cca  750  000Kč  objekt  je 
rozsáhlý)cena se promítne do ceny zboží 
Ing.Němec-návrh na cenu 300 Kč/m2 
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Návrh na usnesení: 
1096/95 
MZ schvaluje adresný odprodej  části pozemku parc.č. 2086/17 k.ú. 
Kuřim   (dle  nově   vyhotoveného  GP   pod  prodejnou   Domácích 
potřeb)panu J.Trubákovi,Letovice,Smetanova 990 za cenu 300 Kč/m2s 
tím,  že  z  ceny  za   pozemek  bude  odečtena  částka  uhrazená 
p.Trubákem za veř. osvětlení a komunikace tj.71.683,-Kč. 
Hlasováno o návrhu:   pro   10 
                      proti  3 
                      zdrž.  2 
 
 
Pan  Šroller Martin,  Kuřim, U  stadionu 955  -odprodej RD čp.118 

Kuřim - Podhoří (vým.137m2) za cenu 120 000 Kč 
Návrh na usnesení: 
1097/95 
MZ souhlasí s výkupem domu č.p.118 v Kuřimi za cenu do 120.OOOKč. 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
Dr.Poledňák- podává  návrh  projednat   i  dodatečně   předložené 
             materiály 
Hlasováno o návrhu   pro    12 
                     proti   3 
 
 
Obhospodařování lesních pozemků  a porostů - dodatky ke smlouvám 
Návrh na usnesení: 
1090/95 
MZ  schvaluje uzavírání  dodatků ke  " Smlouvě  o dílo  " ze  dne 
21.9. a 26.9.1994 uzavřené mezi  Městem Kuřim a Lesní společností 
- Jihomoravské lesy  a.s. divize Tišnov,  Tyršova 308, týkajících 
se lesnického  obhospodařování lesních pozemků  a lesních porostů 
ve vlastnictví města v případě nově zjištěného majetku města. 
Hlasováno o návrhu:  pro  15 
 
ZŠ Tyršova  -  návrh na rozdělení zisku z hospod.výsledku za r.94 
Ing.Novotná -  dotaz,kde se nachází úspora 
J.Krumpholc -  na účtu školy 
Návrh na usnesení: 
1110/95 
MZ souhlasí s rozdělením zisku za rok 1994 příspěvkové organizace 
ZŠ  Tyršova 1255 zpracovaného dle Vyhlášky č.205/1991  Sb. ze dne 
30.4.1991 § 21 - 25 
Hlasováno o návrhu:   pro   11 
                      zdrž.  4 
 
Penzion pro důchodce - návrh na rozdělení hospod.výsl. za r.1994 
Návrh na usnesení: 
 

2.Rozbor hospodaření za r.1994 
1101/95 
MZ  schvaluje  návrh na rozdělení hospod. výsledku PPD za r.1994 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
Penzion pro důchodce - příspěvek na rok 1995 -mzdový limit 
Návrh na usnesení : 
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1102/95 
MZ  schvaluje mzdový  limit na  rok 1995  pro PPD  Kuřim ve  výši 
1.308 tis.Kč 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
Výsledky hospodaření města k 31.12.1994 
Návrh na usnesení: 
1098/95 
MZ  schvaluje  výsledky  hospodaření  města  Kuřim  k 31.12.1994 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kuřim 
Návrh na usnesení: 
1099/95 
MZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Kuřimi za rok 1994 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 

3.Zpráva o inventarizaci 
 
Zpráva o provedené inventarizaci majetku města ke dni 31.12.1994 
Návrh na usnesení: 
1100/95 
MZ  schvaluje  Zprávu  o  provedené  inventarizaci  majetku města 
Kuřim ke dni 31.12. 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 

4.Rozpočet na r.1995 
 
Návrh rozpočtu města Kuřim na r. 1995 
Dr.Poledňák - u kapitoly "školství" bude rozpočet znovu projednán 
              na  úkor   rezervy  bude  přiděleno  65 tis. Kč  na 
              deratizaci půdních prostor 
J.Herman    - připomínka k rozpočtu na vnitřní správu města,další 
              připomínky  se  týkaly  výdajů za tiskovou službu v 
              časopise Zlobice inzerce,nárustu mezd v souvislosti 
              s přijetím  nových  pracovníků, k  nákupu  pozemků, 
              rozpočtu  TKR,  vybavení  školní   jídelny    novým 
              nerezovým nádobím, klimatizací 
Z.Kříž      - při  tvorbě  rozpočtu  bylo  přihlédnuto k  nflaci, 
              nárustu cen, bude  vyplácen 13 plat, je počítáno  s 
              tím,že nadlimitní částky připadnou školství 
Návrh na usnesení: 
1103/95 
MZ  schvaluje  rozpočet  města  Kuřimi   na  rok  1995  s  tím,že 
u kapitoly  školství bude  provedeno finanční  komisí a  následně 
doporučeno  MR  městskému  zastupitelstvu  jmenovité přerozdělení 
finančních prostředků  na jednotlivé  subjekty s  tím, že rezerva 
bude zkrácena o 65 tis.Kč a tato částka bude použita k deratizaci 
půdních prostor ZŠ Jungmannova. 
Hlasováno o návrhu:   pro    12 
                      proti   2 
                      zdrž. 
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Řešení půdních vestaveb v obytných domech ve vlastnictví města 
Ing.Jarůšek-dotaz na výši bytového fondu,příspěvek ze st.rozpočtu 
            nebude dostačující,možnost zúročení těchto prostředků 
Dr.Poledňák-pokud dojde  k privatizaci byt.fondu,bude  třeba fond 
            doplňovat z prostředků  města,  úroky  fondu na 5 let 
            budou úročeny 3%, půdní vestavby  neovlivní  pořadník 
            města na přidělování bytů 
Návrh na usnesení: 
1104/95 
MZ  bere  na  vědomí  vyhlášení  záměru  MR  na realizaci půdních 
vestaveb na bytových domech ve vlastnictví města 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
 
Vyhlášení veřejné soutěže  na  výkon  služeb nezbytných  pro chod 
města 
Návrh zpracovaný P.Vodkou komentoval p. Mikš, ředitel SMK 
Bylo podáno několik připomínek  týkajících se posuzování jednotl. 
návrhů,způsob  jejich  vyhodnocení,zpracování podkladů  a  jejich 
poskytování zájemcům,zvýhodnění TS 
Návrh na usnesení: 
1106/95 
MZ ukládá  MR vyhlásit veřejnou soutěž  na výkon některých služeb 
nezbytných pro chod města 
         - MZ  si  vyhrazuje   rozhodnout  ve  věci  předložených 
           nabídek firem 
         - MZ pozastavuje  výkon svého  usnesení ze  dne 6.2.1995 
           č.1039/31/95  do konce  soutěže vyhlášené  dle bodu  I 
           tohoto usnesení 
Hlasováno o návrhu:   pro    12 
                      proti   3 
 
Společnost  nevidomých a  slabozrakých -  žádost o fin.příspěvek 
Dr.Poledňák - částka je určena na činnost společnosti a provoz 
Návrh na usnesení: 
1105/95 
MZ schvaluje příspěvek 8 000 Kč na činnost Společnosti nevidomých 
a slabozrakých z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
 
Consumia s.r.o -příspěvek z Fondu na kulturní a spolkovou činnost 
Dr.Holman-  schválit za podmínky, že se firma  napříště  zúčastní 
konkurzu 
Návrh na usnesení: 
1107/95 
MZ  schvaluje příspěvek  z Fondu  na podporu  kulturní a spolkové 
činnosti  firmě Consumia  s.r.o.do 2.000  Kč na  nákup dárků  pro 
dětský maškarní karneval a do 3.000 Kč na úhradu vyčíslené ztráty 
z vystoupení hudební skupiny ARGEMA 
 
 
 
Fond rozvoje bydlení- vyhláška města  Kuřim o vytvoření a použití 
účelových prostředků 
Dr.Poledňák-bude  připravena  agenda   jakým  způsobem  se  budou 
zájemci ucházet o půjčku 
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Z.Kříž - zřízení účtu je dohodnuto ve spořitelně, vzorové smlouvy 
Návrh na usnesení: 
1108/95 
MZ schvaluje Vyhlášku města Kuřim o vytvoření a použití účelových 
prostředků " Fondu rozvoje bydlení" na území města 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
 
Plavecký areál města Kuřim - ukončení NS 
Dr.Poledňák - podal návrh převzít  dluh 100 000Kč za p.Hlaváčka a 
              ukončit jeho NS k 31.3. 
J.Herman    - dluh městu 250 000 Kč je  důvodem okamžité výpovědi 
              souhlasí se zřízením odboru PA,tak aby provozovatel 
              mohlo být město 
Ing.Novotná - navrhují  adresný  pronájem  restaurace 
Ing.Němec   - Ing.Kolaříkovi 
Návrh na usnesení: 
1109/95 
MZ bere na vědomí zprávu  o Plaveckém  areálu Kuřim a vyhlašuje : 
         a)  záměr   na adresný  pronájem   restaurace  a  bývalé 
         hydroterapie  Ing.J.Kolaříkovi -výpovědní  lhůta 2 roky, 
         nájem min.13.000  Kč/měs.+ valorizační dodatek  + úhrada 
         služeb 
         b) veřejnou  nabídku na pronájem  dvou bufetů na  sezonu 
         (květen-září) za cenu min.10.000Kč/měs. 
Hlasováno o návrhu:   pro    11 
                     zdrž.   4 
 
 
Obec Chudčice - žádost o  půjčku peněžních prostředků ve výši 170 
tis.Kč splatnou do 30.6.1995 
Dr.Poledňák - půjčka je dostatečně ručena 
Dr.Holman   - navrhl půjčku zúročit,její výši stanoví peněž.ústav 
Hlasováno o pozměněném návrhu: 
                         pro     2 
                         proti  10 
                         zdrž.   3      Návrh nebyl přijat 
Návrh na usnesení: 
111/95 
MZ schvaluje půjčku obci Chudčice 170 tis.Kč do 30.6.1995 
ručenou 700 ks akcií České spořitelny 
Hlasováno o návrhu:      pro     9 
                         proti   1 
                         zdrž.   5      Návrh byl přijat. 
 
Palubová podlaha v ZŠ Jungmannova 
1112/95 
Návrh na usnesení: 
MZ  souhlasí  se  sdružením  finančních  prostředků ke zbudování 
palubové  podlahy   v  tělocvičně  ZŠ   Jungmannova  a  schvaluje 
odkoupení podílu fy.OK MONT v příštích dvou letech 
Hlasováno o návrhu:   pro   15 
 
 
Rodina Bikarových - přidělení bytu 
Grosová- připomínka k přidělení  domku od  M.Šrollera náhradou za 
         byt r.Bikárových - nesouhlasí 
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J.Herman- proč dostala výpověď NS plynoslužebna na Bezručově ul. 
Návrh na usnesení: 
1113/95 
MZ neschvaluje přidělení r. Bikarových prvního uvolněného bytu v 
bytovém domě města mimo schválený pořadník 
Hlasováno o návrhu:  pro      0 
                     proti   12 
                     zdrž.    4 
 
Nadace zdraví Veveří 57, Brno- žádost o příspěvek na dopravné pro 
děti z Kuřimi na léčebný pobyt u moře 
MR nedoporučila MZ, MZ bere na vědomí 
 
 
Návrh o převodu peněz členům MR,MZ,předsedům a členům komisí 
Návrh na usnesení: 
1114/95 
MZ  schvaluje předpis  o  převodu  peněz členům  MR,MZ, předsedům 
komisí  MR a  členům komisí  MR Kuřimi,  kteří nemají v uvedených 
oblastech  uzavřenou  smlouvu  o  pracovní  činnosti  nebo nejsou 
uvolněni pro výkon funkce 
Hlasováno o návrhu:   pro   11 
                      zdrž.  4 
 

5. R ů z n é 
INTERPELACE 
K.Múčková-žádá  zajistit  pro  občany Podlesí přehled  skutečných 
nákladů  na  údržbu  a  provoz  vodovodní  sítě za r.91-94 včetně 
výdajů  o objemu  vyčerpané vody  do vodojemu  a objemu  skutečně 
odebrané vody občany Podlesí 
 
J.Herman-vyřešit  situaci  opravy  komunikace  Pod Horkou,týká se 
přeložek všech přípojek sítí 
Ing.Veselý-přípojky(kanalizace,plyn) byly  přeloženy dle projektu 
pro  špatné uložení  před položením  "kufru"a zámkové  dlažby při 
vjezdech do RD 
Ing.Janča-dotaz na časový průběh akce 
Ing.Veselý-v zimě se nepracovalo a časový harmonogram ovlivnily 
plynárny a koordinace s TKR 
 
Ing.Jarůšek-plynofikace v ul.Dr.Vališe,zřídit na náklady obce 
Ing.Němec-pro   prodloužení  plynové   přípojky  není  dostatečná 
dimenze 
 
 
RNDr.Poledňák vyzval členy návrhové komise k předložení přijatých 
usnesení z jednání MZ. 
Přehled usnesení přečetla Ing.Novotná: 
 
1083 / 95 MZ schvaluje záměr na  odprodej pozemku par.č. 493 k.ú. 

     Kuřim (zahrada)  o vým.84m2 a  pozemku par.č.491/2 k.ú.Kuřim 
     (zast.  plocha)  o  vým.  89  m2  manželům Jarošovým, Kuřim, 
     Štefánikova 552 za cenu 100,- Kč/m2 
 
1084 / 95 MZ  neschvaluje odprodej pozemku  parc.č.443 k.ú. Kuřim 

     (ost. komunikace) o vým.67m2manželům Zavřelovým,bytem Kuřim, 
     Tyršova 655 
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1085 / 95 MZ schvaluje výkup pozemku ( katastrální parcely číslo 

     1178  o  vým.  371  m2a  pozemku  parc.č.  2786/2  k.ú.Kuřim 
     (zahrada) o vým. 3578 m2 od rodiny Foukalových za cenu 60,- 
     Kč/m2 (celková výměra 3949 m2 za cenu 236.940,- Kč) 
 
1086 / 95 MZ rozšiřuje přijaté usnesení č. 1015/94/95 a schvaluje 
     výkup  části katastrální  parc.č.1216/1 k.ú.  Kuřim o výměře 
     2250 m2  a části katastrální  parc.č.1217 k.ú. Kuřim  o vým. 
     1286m2 za cenu 60,-Kč/m2od  bratrů Vlčkových (celková výměra 
     vykupovaných pozemků  (části kat.p.č.1216/1 a  celé kat.p.č. 
     1217 k.ú.Kuřim činí 10939m2 za cenu 656.340 Kč) 
 
1087 / 95 MZ neschvaluje záměr  na odprodej pozemku parc.č. 445/2 

     k.ú.Kuřim (zahrada)  o výměře 97 m2  Kateřině Studené, bytem 
     Kuřim, U potoka 581 
 
1088 /  95 MZ schvaluje výkup  části katastrální parc.č.1701 k.ú. 

     Kuřim  o vým.cca  11 000  m2 od  Města Brna  za cenu  do 100 
     Kč/m2 pro stavbu komunikace. 
 
1089 / 95 MZ  schvaluje záměr na provedení  úprav hranic katastru 
     dle   předloženého   návrhu   Výzkumného   ústavu  meliorací 
     a ochrany půdy mezi městem Kuřimí  a obcí Mor.Knínice s tím, 
     že se nezmenší velikost katastru města Kuřim. 
 
1090 /95 MZ schvaluje uzavírání dodatků ke  " Smlouvě o dílo " ze 
     dne 21.9.  a 26.9.1994 uzavřených mezi  Městem Kuřim a Lesní 
     společností -Jihomoravské  lesy a.s. divize  Tišnov, Tyršova 
     308,   týkajících  se   lesnického  obhospodařování  lesních 
     pozemků  a lesních  porostů ve  vlastnictví města  v případě 
     nově zjištěného majetku města. 
 
1091 / 95 MZ odkládá projednání  pronájmu objektu Tišnovská čp.35 
     v Kuřimi,  na  pozemku  parc.č.  55  k.ú.  Kuřim  - SMK - do 
     majetkoprávního  vypořádání nemovitosti  a ukládá  MR aby do 
     této doby zajistila údržbu a správu nemovitosti. 
 
1092 / 95 MZ schvaluje odprodej  pozemku parc.č. 281/5 k.ú. Kuřim 

     o vým.  5 m2za  cenu 100,-Kč/m2s  koeficientem 5  dle platné 
     vyhlášky  města  Kuřim  SPT  TELECOMU  a.s. Brno, Šilingrovo 
     nám.3/4 
 
1093 / 95  MZ  schvaluje  změnu   vlastnických  vztahů  k  částem 
     katastrálních   parcel  č.   2472,1224,1225,1223/1  a   1243 
     k.ú.Kuřim za  části katastr. parcel č.1226,1227  a 1242 k.ú. 
     Kuřim dle nově vyhotoveného GP  pro zábor pozemků v lokalitě 
     "Pod  Toskou"v  Kuřimi  k   výstavbě  montážního  závodu  fy 
     Vaillant včetně odprodeje těchto pozemků. 
 
1094 / 95   MZ  schvaluje   adresný  pronájem   prostor  pedikury 

     v suterénu   objektu   MěÚ   Kuřim   v   rozsahu  29m2včetně 
     poskytovaných  služeb paní  Miladě Běhounkové,bytem Kuřim,Na 
     Loučkách 1202 za cenu 11 520 Kč/rok 
 
1095 / 95  MZ schvaluje  odprodej ideální  poloviny části pozemku 
     dvora  -  z  parcely  číslo  2086/17  k.ú. Kuřim panu Zdeňku 
     Malému   a   Josefu   Trubákovi   po  předchozím  majetkovém 
     vypořádání  ideální  poloviny  zpevněné  plochy  mezi  panem 
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     Trubákem a panem Malým za cenu 100,- Kč/m2 
 
1096 / 95  MZ schvaluje  adresný odprodej  části pozemku  parc.č. 
     2086/17 k.ú.  Kuřim (dle nově vyhotoveného  GP pod prodejnou 
     Domácích potřeb) panu J.Trubákovi, bytem Letovice, Smetanova 
     990,za  cenu  300  Kč/m2s  tím,  že  z  ceny za pozemek bude 
     odečtena  částka  uhrazená   p.Trubákem  za  veř.  osvětlení 
     a komunikace tj.71.683,-Kč. 
 
1097 /  95 MZ souhlasí  s výkupem domu č.p. 118  v Kuřimi od pana 
     Martina  Šrollera,bytem  Kuřim  U  stadionu  955  za cenu do 
     120000 Kč 
 
1098 / 95 MZ  schvaluje výsledky hospodaření  města Kuřimi k  31. 
     12.1994 
 
1099 / 95  MZ  bere  na  vědomí  Zprávu  o  výsledku  přezkoumání 
     hospodaření města Kuřimi za rok 1994 
 
1100 / 95 MZ  schvaluje Zprávu o  provedené inventarizaci majetku 
     města Kuřimi ke dni 31.12.1994 
 
1101 / 95 MZ schvaluje návrh  na rozdělení hospodářského výsledku 
     za rok 1994 Penzionu pro důchodce 
 
1102 / 95 MZ schvaluje mzdový limit na rok 1995 pro Penzion pro 
     důchodce výši 1.308 tis.Kč 
 
1103 / 95 MZ schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 1995 s těmito 
     změnami: 
     - u  kapitoly školství  bude jmenovité  rozdělení finančních 
     prostředků  znovu projednáno  ve finanční  komisi a  městské 
     radě a předloženo MZ. 
     - rezerva  bude  zkrácena  o  65  tis.Kč  a tato částka bude 
     použita na deratizaci půdních prostor ZŠ Jungmannova. 
 
1104  /  95 MZ  bere na  vědomí vyhlášení  záměru MR na realizaci 
     půdních vestaveb v bytových domech ve vlastnictví města 
 
1105 / 95 MZ  schvaluje příspěvek 8000 Kč  na činnost Společnosti 
     nevidomých  a  slabozrakých  z  Fondu  na  podporu  kulturní 
     a spolkové činnosti 
 
1106 / 95 MZ ukládá MR vyhlásit veřejnou soutěž na výkon 
     některých  služeb nezbytných pro chod města 
     -  MZ si  vyhrazuje rozhodnout ve  věci předložených nabídek 
     firem 
     - MZ  pozastavuje  výkon  svého  usnesení  ze  dne  6.2.1995 
     č.1039/31/95 do  konce soutěže vyhlášené  dle bodu I  tohoto 
     usnesení 
 
1107 /  95 MZ schvaluje  příspěvek  z Fondu  na podporu  kulturní 
     a spolkové  činnosti  firmě  Consumia  s.r.o.do  2.000 Kč na 
     nákup dárků  pro dětský maškarní  karneval a do  3.000 Kč na 
     úhradu vyčíslené ztráty z vystoupení hudební skupiny ARGEMA 
 
1108 / 95 MZ schvaluje Vyhlášku města Kuřim o vytvoření a použití 
     účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města 
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1109 / 95  MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o Plaveckém areálu Kuřim 
     a vyhlašuje: 
  a) záměr na  adresný pronájem restaurace  a bývalé hydroterapie 
     Ing.J.Kolaříkovi,bytem Kuřim, Popkova  1002 (výpovědní lhůta 
     2 roky,nájem  min.13.000  Kč/měs.  +  valorizační  dodatek + 
     úhrada služeb 
  b) veřejnou nabídku na pronájem dvou bufetů na sezonu ( květen- 
     - září) za cenu min.10.000 Kč/měs. 
 
1110 / 95 MZ souhlasí s rozdělením  zisku za rok 1994 příspěvkové 
     organizace  ZŠ   Tyršova  1255  zpracovaného   dle  Vyhlášky 
     č.205/1991 Sb. ze dne 30.4.1991 § 21 - 25 
 
1111 / 95 MZ  schvaluje poskytnutí půjčky  obci Chudčice ve  výši 
     170 000 Kč ručenou 700 ks akcií České spořitelny, která bude 
     splacena do 30.6.1995 
 
1112  /  95 MZ  souhlasí  se  sdružením finančních  prostředků ke 
     zbudování  palubové  podlahy  v  tělocvičně  Z Š Jungmannova 
     a schvaluje  odkoupení  podílu  fy.OK  MONT  v příštích dvou 
     letech 
 
1113  /  95  MZ  neschvaluje  přidělení  prvního  uvolněného bytu 
     v bytovém   domě  města   mimo  schválený   pořadník  rodině 
     Bikarových 
 
1114  /  95 MZ  schvaluje předpis  o převodu  peněz členům  MR,MZ 
     předsedům komisí MR a členům komisí MR Kuřimi , kteří nemají 
     v uvedených oblastech  uzavřenu smlouvu o  pracovní činnosti 
     nebo  nejsou  uvolněni  pro   výkon  funkce  dle  zák.367/90 
     o obcích § 36a odst.1)písm.b)předpisu o převodu peněz 
 
Hlasováno o úplnosti navržených usnesení: jednohlasně přijato 
 
Jednání MZ ukončil zástupce starosty RNDr.Poledňák ve 22.00hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                     RNDr. Igor  Poledňák 
                                      zástupce starosty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsala:23.3.1995 Janská 
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