
M ě s t o    K U Ř I M 
 

                         Z Á P I S 
    ze zasedání MZ Kuřim čís.  5/ 95  konaného dne 15.5.1995 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 
---------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička,RNDr.I.Poledňák,MUDr.M.Dvořáčková, 
           J.Herman,PaedDr.D.Holman,Ing.A.Jarůšek,MUDr.Z.Klírová, 
           J.Kobzinek,Ing.M.Krupica,K.Múčková,Ing.J.Němec,V.Zejda 
           Ing.H.Novotná,Mgr.J.Zorník 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni : Ing.arch.M.Janča,H.Krejčí,Ing.J.Marek 
 
Jednání zahájil Ing.arch.Vladislav Růžička v 17.05 hod. 
Začátku  zasedání je  přítomno  11  členů MZ, je usnášeníschopné, 
přijatá usnesení budou platná. 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen - bez námitek 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : PaedDr.D.Holman,K.Múčková 
 
Návrhová komise : J.Kobzinek, MUDr.Z Klírová 
Hlasováno o návrhu : pro   10 
                     zdrž.  1 
 
 

Program 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Informace o plnění podmínek pronájmu plaveckého areálu 
3. Zpráva o činnosti správy bytů 
4. Jednací řád městského zastupitelstva 
5. Různé 
 
Herman  -  připomínka,proč  je  únorová  žádost  o příspěvek Rady 
     starších Církve  Československé Husitské je  projednávána až 
     nyní 
Poledňák-   žádost  byla   zařazena  až   do  2.kola   výběrového 
     řízení,telefonicky bylo požádáno o její přednostní projednání 
 
Hlasováno o programu : pro  11 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
Mat.č.1 zpracovala a předložila Dr.Vlasáková. 
 
* Plavecký areál Kuřim - Plavecká škola, plavecký oddíl 
Plavecká  škola  zast.  pí.  Hemberovou  měla  s  firmou ALIGÁTOR 
uzavřenu  nájemní  smlouvu  platnou  do  30.4.1995  za cenu 500,- 
Kč/hod.Kromě  bazénu byla  pronajata plavecké  škole místnost pro 
vedoucí  a místnost  pro cvičitelky  o výměře  23,25m2 za  částku 
3.000,  -Kč.Po dohodě  s MěÚ  nyní plav.škola  užívá 2  místnosti 
s celkovou plochou 30m2. 
Obdobná  nájemní  smlouva  jako  s  PŠ  byla uzavřena s plavecký 
m oddílem Kuřim, zast. p. Žákem. 
Vedoucí   PŠ  p.Hemberová   požádala  o   snížení  nájemného   na 
450,-Kč/hod.plavání. 
Návrh  na  usnesení  : 
1115 / 95 MZ  schvaluje záměr na adresný  pronájem 2 místností PA 
     pro vedoucí  plavecké školy v Kuřimi  a místnosti cvičitelek 
     o celkové výměře  30 m2 za cenu  náj. 20.000,-Kč/rok. Částka 
     je stanovena včetně energií a služeb 
Hlasováno o návrhu : pro  11 
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O druhém  návrhu  usnesení  nebylo  hlasováno,provoznízáležitosti 
řeší měst. rada 
 
 
* MŠ Zborovská - výkup objektu včetně pozemku od a.s. TOS Kuřim 
Smlouvou  o  pronájmu  uzavřenou  mezi  TOS  Kuřim, a.s. a Městem 
Kuřim, převzalo Město Kuřim  do ekonomického pronájmu a dočasného 
užívání objekt  MŠ v Kuřimi,  Zborovská ulice. 
Ekonomický  pronájem  za  dočasné  užívání  byl  stanoven dohodou 
v rozsahu roční paušální částky 25.320,- Kč + úhrady faktur. 
S ohledem  na  stálé  investice  ze  strany  města do pronajatého 
majetku by bylo vhodné objekt od a.s. TOS Kuřim odkoupit. 
Herman   - dotaz,zda jsou na koupi objektu finance 
Poledňák - v letošním roce  má být poskytnuta na školská zařízení 
           dotace z min.školství,jinak by koupě byla řešena úvěrem 
           nebo splátkami 
Návrh na usnesení : 
1116 / 95 MZ  schvaluje výkup objektu MŠ  v Kuřimi, Zborovská čp. 

     887  s  pozemkem  parc.č.1864  k.ú.  Kuřim  ve výměře 829 m2 

     a přilehlý pozemek parc.č. 1865  k.ú.Kuřim ve výměře 2763 m2 
     od  a. s. TOS  Kuřim  za  cenu  dle  znaleckého  posudku za 
     8.309,550,-Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 11 
 
17.30hod.-příchod Ing.Krupici,je přítomno 12 členů MZ 
 
 
* Pronájem objektu čp. 861 v Kuřimi - Podlesí firmě JORDAN s.r.o. 
Nájemní smlouvou č. 24/93  byl firmě JORDAN s.r.o.pronajat objekt 
čp. 861  v Kuřimi-Podlesí na  pozemku parc.č. 3273  k.ú. Kuřim ke 
zřízení provozovny  - výrobny lustrů,  bižuterie a příp.  dalších 
výrobků (příloha č. 3). Vzhledem k tomu, že firma neplní podmínky 
nájmu a objekt neudržuje, bylo navrženo zrušení nájemní smlouvy. 
Firma JORDAN  po uvědomění o  této skutečnosti zaslala  fax ,ve 
kterém žádala o nerušení NS a zástupce firmy, účasten na zasedání 
MZ ujistil zastupitelstvo, že začnou od srpna s výrobou dle NS. 
Ing.Němec  -  navrhuje  stažení  usnesení  a  odklad  na  srpnové 
              zasedání 
Hlasováno o návrhu : pro   4 
                     proti 5 
                     zdrž. 3  Návrh nebyl přijat. 
Návrh na usnesení   :   MZ  schvaluje   výpověď  firmě  JORDAN 
     spol.s.r.o. nájemní smlouvy  č. 24/93 vč. dodatku č.  1 k NS 
     ke dni 30.4.1995 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Hlasováno o návrhu : pro   3 
                     proti 5 
                     zdrž. 4  Návrh nebyl přijat. 
 
 
* Černý  Stanislav,  Brno,  Boskovická  14  - žádost o odprodej 
  objektu čp. 861 v Kuřimi-Podlesí 
Vzhledem  k  nezrušení  NS   firmě  JORDAN  upuštěno  od  dalšího 
projednávání. 
 
 
* Bikar  Miroslav - darovací  smlouva na RD  čp. 118 v  Kuřimi, 
    ulice Podhoří (bez pozemku) 
Usnesením MZ  č. 1097/95 ze  dne 27.3.1995 byl  schválen výkup RD 
čp. 118  v Kuřimi, ul. Podhoří  od p. Martina Šrollera,  Kuřim, U 
stadionu  955   za  cenu  do  120.000,-  Kč. Pan Bikar  souhlasí 
s nastěhováním své rodiny do tohoto vykoupeného RD. 
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Dr.Poledňák - navrhuje pronájem pozemku za symbolickou 1,-Kč/rok 
Návrh na usnesení : 
1117 / 95  MZ  schvaluje  záměr  darovat  vykoupený  RD  čp.  118 
     v Kuřimi, ul.Podhoří na pozemku parc.č. 870 k.ú. Kuřim manž. 
     Miroslavu  a Heleně  Bikarových, t.č.bytem  Kuřim, Bezručova 
     1122  a pronájem  části pozemku  parc.č. 870  za symbolickou 
     1Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro  11 
                     zdrž. 1 
 
Příchod Ing.Jarůška - počet zastupitelů je 13 
 
 
* KTVM spol. s.r.o. - pronájem l místnosti v obj. MěÚ 
Z jednání  týkajícího  se  kabelové  televize  vyplynul požadavek 
ředitele  společnosti  KTVM  s.r.o.  na  pronájem jedné kanceláře 
v objektu MěÚ v Kuřimi ke zřízení detašovaného pracoviště TKR. 
Návrh  na  usnesení  : 
1118  /  95  MZ  schvaluje  záměr  na  pronájem  jedné  kanceláře 
     v objektu MěÚ  v Kuřimi firmě KTVM  s.r.o. Velké Meziříčí za 
     cenu  380,- Kč/m2/rok  a cenu  služeb(roční úhrada nájemného 
     vč. služeb činí 16.080,- Kč/rok) 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
* Ing.Jaroslav  Kolařík, Kuřim, Popkova 1002  - adresný pronájem 
   restaurace a býv. hydroterapie v objektu PA Kuřim 
Usn. MZ č.  1109/95 ze dne 27.3.95 byl  schválen záměr na adresný 
pronájem restaurace a  býv. hydroterapie Ing.J.Kolaříkovi, Kuřim, 
Popkova 1002 (výpovědní lhůta 2 roky). 
Dr.Holman  - navrhuje  NS na  dobu 5  let s  3 měsíční  výpovědní 
             lhůtou 
Návrh  na usnesení  : 
1119 / 95 MZ schvaluje pronájem  restaurace , bývalé hydroterapie 
     a jedné   kanceláře  v   obj.  PA   v  Kuřim   Ing.Jaroslavu 
     Kolaříkovi,  Kuřim, Popkova  1002 na  dobu určitou  5 let za 
     podmínek : 
     * úhrada nájemného 20.056,80 Kč/měsíc - bez služeb 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
 
 
*  Veřejná nabídka  na pronájem  2 bufetů na sezonu (květen-září 
    1995) za cenu min. 10.000,- Kč/měs 
   K záměru byly podány nabídky : 
1. Marek Eduard, Brno, Tyršova 43 - loňský provozovatel, který do 
   zař.stánků investoval fin.prostředky (přikládá  účty), některé 
   zboží a zařízení se v objektu  nachází dodnes 
2. Pelikán Radek, Kuřim, Nerudova 944 
3. Paukner František, Kuřim, Havlíčkova 383 (nabízí max. 11.000,- 
   Kč/měs.) 
4. Křemeček Jiří, Brno, Mikulovská 4 - akceptuje navrženou cenu 
5. Ing.Fikar Jindřich, řed. firmy F+H, Kuřim, Jungmannova 1267 
   - žádá o pronájem l stánku ,nabízí 15.000,- Kč/měs. 
Město vypsalo  na pondělí 15.5.1995  výběrové řízení ,  na kterém 
žadatelé předložili své nabídky.  Výběrového řízení se zúčastnili 
p.Pelikán,p.Paukner   a  zástupce   p.Fikara.  Nejvyšší   nabídku 
předložil p.R.Pelikán. 
Návrh  na  usnesení  : 
1120 / 95  MZ schvaluje  výsledky výběrového  řízení na  pronájem 
     dvou stánků na Plaveckém areálu 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
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*  Uvolněný  třípokojový byt v Kuřimi na ul. Nádražní 1260 
   Po  vystěhování rodiny  Chmelíčkovy z  bytu na  uvedené adrese 
zůstal městu  Kuřim neobsazený třípokojový byt.  Vzhledem k tomu, 
že v současné době probíhají  práce na novele vyhlášky o pronájmu 
bytů a bytových náhradách, doporučila MR svým usnesením č. 185/95 
pozastavit přidělení tohoto bytu  žadateli z pořadníku a schválit 
návrh na odprodej bytu za cenu min. 300 tis. Kč. 
Dr.Holman  - navrhuje  zaplacených 300.000,-Kč  započítat do ceny 
             bytu 
Návrh na usnesení : 
1121 / 95  MZ  schvaluje  přidělení  třípokojového  bytu  na  ul. 
     Nádražní  1260 v  Kuřimi do  nájmu tomu  občanovi, který  se 
     dostaví k výběrovému řízení a nabídne obálkovou metodou a do 
     15 dnů zaplatí nejvyšší finanční  nabídku s tím, že základní 
     cena  je   stanovena  částkou  300   000,-  Kč.  V   případě 
     privatizace bytu se částka  300.000,-Kč započte do ceny bytu 
     s tím, že případný rozdíl nebude navrácen 
Hlasováno o návrhu : pro    9 
                     proti  2 
                     zdrž.  2 
 

Schválené záměry : 
 
*  Manž.  Jaroš  Jiří  a  MUDr.Danuše,  Kuřim, Štefanikova 552 - 

požádali o odprodej pozemku parc.č. 493  - zahrada o výměře 84 m2 

a pozemku parc.č. 491/2 - zast.plocha (bez garáže) o výměře 89 m2 
(příloha č.4) 
Ing.Růžička - navrhuje cenu zahrady 35,-Kč/m2 
Návrh  na usnesení  : 
1122 / 95  MZ schvaluje  odprodej pozemku  parc.č. 493k.ú.  Kuřim 

     - zahrada -  ve výměře 84  m2za cenu 35,  - Kč/m2 a  pozemku 
     parc.č. 491/2  k.ú. Kuřim -  zast.plocha - o  výměře 89 m2za 
     cenu 100, - Kč/m2 manž. Jarošovým, Kuřim, Štefanikova 552 
Hlasováno o návrhu : pro  12 
                     zdrž. 1 
 
Dodatek k majetkoprávním úkonům 
-------------------------------- 
* Služebna JMP 
Usnesením  MZ  1024/94/95  byla   dána  výpověď  JM  plynárnám  z 
nebytových prostor  na ul.Bezručova v  Kuřimi s tím,  že prostory 
budou upraveny na byt.IV.kategorie.  JM plynárenská a.s. požádala 
město   o  prodloužení   nájemního  vztahu   do  doby   zakoupení 
nové nemovitosti. 
Návrh na usnesení :                                             5 
1123 / 95  MZ  schvaluje  uzavření  nové  nájemní  smlouvy  s  JM 
     plynárenskou a.s.  Brno na dobu  určitou 2 roky.  Nájemné za 
     podlahovou  plochu  se  stanoví  částkou  :18  711,-  Kč ( 2 
     násobek základního nájemného za 165,- Kč/m2) 
Hlasováno o návrhu :  pro  12 
                      zdrž. 1 
 
* Výstavba půdních vestaveb 
MěÚ  obdržel 31  žádostí občanů  na vybudování  půdních vestaveb. 
Seznam zájemců je součástí materiálů 
Návrh  na usnesení : 
1124 / 95  MZ  schvaluje  záměr  na  pronájem  veškerých  půdních 
     prostor v domech  č.p. 1101 - 1124 na ul. Bezručova v Kuřimi 
     žadatelům, kteří  podali žádost o  výstavbu půdních vestaveb 
     a mezonetových bytů,seznam je přílohou tohoto usnesení. Dále 
     schvaluje  záměr   pronajmout  půdní  prostory   k  výstavbě 
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     mezonetových  bytů  v  domech  Bezručova  842, Zborovská 832 
     a nám. Osvobození 821 žadatelům dle přílohy. 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
 
* AMP  Czech  s.r.o.  -  požádalo  město  Kuřim  o odprodej části 

kat.parc.č.2485 k.ú.Kuřim o vým.cca 1000 m2. 
Návrh na usnesení : 
1125 /  95 MZ  schvaluje záměr odprodat fy  AMP Czech s.r.o. část 
     parc. dle  PK 2485 o  vým. cca 1000  m2 za cenu  100,- Kč/m2 
     v k.ú. Kuřim. 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
 
* Paní O.Kozelková, Podhoří 117, Kuřim  - žádost o odprodej části 

parcely č.870 k.ú.Kuřim o výměře cca 16 m2 za cenu 100,-/m2 
Návrh na usnesení : 
1126 /  95  MZ  schvaluje  záměr  města  odprodat p.O.Kozelkové , 

     Podhoří 117 část parcely č.870 k.ú.Kuřim o výměře cca16m2 za 
     cenu 100,-Kč/m2 
Hlasováno o návrhu :  pro  13 
 
 

2. Zpráva o činnosti správy bytů 
Materiál  č.3 zpracoval  Ing.Šebek. 
nebyly k němu žádné připomínky. 
Návrh na usnesení : 
1127 / 95 MZ bere na vědomí  zprávu odboru Odboru správy bytového 
     fondu 
Hlasováno o návrhu :  pro  13 
 
 

3.Jednací řád měst.zastupitelstva 
Mat.č. 4 zpracoval a předkládá Dr.Poledňák. 
Herman -  pozměňovací návrhy  k jednacímu  řádu nebyly  rozeslány 
     v řádném termínu, žádá odložení tohoto materiálu na červnové 
     zasedán MZ 
Návrh na usnesení : 
1128 / 95 MZ  odkládá projednání vyhlášky  o jednacím řádu  MZ na 
     červnové zasedání MZ 
Hlasováno o návrhu : pro   9 
                     proti 2 
                     zdrž. 2 
 
 

4.Informace  o   plnění   podmínek 
    pronájmu   plaveckého    areálu 
Mat. č.  5 zpracoval a předkládá  Ing.Veselý, k předložené zprávě 
nebyly připomínky. 
Návrh na usnesení : 
1129 / 95 MZ bere na vědomí průběžnou zprávu o zajišťování správy 
     plaveckého areálu 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
Návrh na usnesení : 
1130 / 95  MZ vyhlašuje  záměr na  pronájem skladovacích  prostor 

     o rozsahu 76m2v plaveckém areálu  - koncová sekce venkovních 
     šaten 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
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5.Různé 
Mat.č.6 zpracoval a předkládá Dr.Poledňák 
 
* Vyhlášení výběrového řízení na  poskytnutí příspěvku z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti na 2.pololetí 
K návrhu nebyly připomínky. 
Návrh na usnesení : 
1131 /  95 MZ  vyhlašuje výběrové řízení  na poskytnutí příspěvku 
     z fondu  na podporu  kulturní a  spolkové činnosti  v druhém 
     pololetí roku 1995. Projekty je možno podávat do 15.6.1995 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
 
* Příslib města Kuřimi - bydlení r.Bikarů 
Město převede  rodině Bikarů do  vlastnictví RD čp.  118 v Kuřimi 
Podhoří, který odkoupilo od p. M.Šrollera , Kuřim, U stadionu 955 
za cenu 120.000,-Kč,proto je navrženo stažení příslibu 
Návrh na usnesení : 
1132 /  95 MZ  ruší svůj veřejný příslib  na poskytnutí odměny 80 
     tis.Kč  tomu,  kdo  poskytne  trvalý  nájemní  vztah  rodině 
     Bikarových 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
 
 
* Dům kultury - návrh firmy Consumia 
Pan  Pešek, ředitel  firmy  Consumia  zvhledem k finanční situaci 
kolem Kulturního domu navrhl městu : 
- Město Kuřim si pronajme velký sál DK za cenu 700tis.Kč/rok 
nebo 
- Město Kuřim  bude pravidelně přispívat fy  Consumia částkou 400 
tis.Kč/rok na provozní náklady 
Návrh fy  Consumia byl projednán  ve finanční komisi  dne 4.5. se 
zamítavým stanoviskem. 
Ing.Jarůšek  - dotaz,  jak se  město angažuje  ,aby mu zůstal sál 
     v DK ke kulturní činnosti a nikoli jen na komerční využití 
Dr.Holman    - z hlediska poptávky  po kultuře v Kuřimi postačí ke 
     kulturním aktivitám Dělnický dům 
Ing.Růžička  - jednání  s  Consumií  nevedlo ke  vhodným závěrům, 
     město nemá dostatek fin.prostředků 
Návrh na usnesení : 
1133 / 95 MZ zamítá návrh na pronájem velkého sálu v Domě kultury 
     městem, stejně  jako zamítá podílet  se na jeho  ztrátovosti 
     částkou 400tis.Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro  10 
                     zdrž. 3 
 
 
* Ustavení komise pro spolupráci s Mě policíí 
Mat.č.7  zpracoval  a  předkládá   Dr.Holman,  k  návrhu  nebyly 
připomínky.  Dr.Holman  zdůraznil,  že  komise  nebude uplatňovat 
nárok na odměnu. 
Návrh na usnesení : 
1134 / 95 MZ ustavuje komisi  pro spolupráci s městskou policií 
     ve složení PaedDr.D.Holman(předseda),Ing.J.Marek,Ing.M.Krupica. 
Hlasováno o návrhu : pro  10 
                     proti 2 
                     zdrž.1 
 
 
Materiál  č.  8  -Rekonstrukce  na  ul.Křížkovského- vzalo  MZ  na 
                 vědomí bez usnesení 
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přestávka 18.20 - 18.45 
19.00 - příchod p.Zejdy - 14 členů MZ 
 
* Rozdělení finančních prostředků kapitoly školství pro rok 1995 
Mat.zpracovala a předložila Ing.H.Novotná. 
Po  rozsáhlém  vystoupení  ředitele  ZŠ  Tyršova  a ZŠ Komenského 
p.J.Krumpholce  o  hospodářských   výsledcích  škol,  následovala 
široká  diskuse. Závěrem  pozval Dr.Holman  zastupitele města  na 
středeční  debatu o  školství a  rozpočtu,, která  se koná  na ZŠ 
Tyršova dne 17.5.95. 
Návrh na usnesení : 
1135 / 95 MZ schvaluje  jmenovité rozdělení finančních prostředků 
     kapitoly školství pro rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
                     zdrž. 1 
Návrh na usnesení : 
1136 / 95 MZ  schvaluje krácení rezervy  rozpočtu o 237.1  tis.Kč 
     s tím, že  tato částka bude použita  k povýšení kapitoly 714 
     - školství 
Hlasováno o návrhu:  pro  13 
                     zdrž  1 
Návrh na usnesení : 
1137 / 95  MZ  schvaluje  úhradu  případného  překročení rozpočtu 
     nákladů na energii spotřebovaných  a zúčtovaných v roce 1995 
     u ZŠ Komenského a Tyršova z prostředků města 
Hlasováno o návrhu : pro   11 
                     proti  2 
                     zdrž.  1 
 
Materiál různé  II 
* Žádost ředitele ZUŠ Kuřim použít  zbylou částku z koupi pianina 
na provedení některých prací v Dělnickém domě. 
Návrh na usnesení : 
1138 / 95 MZ schvaluje použití zbylé částky do 55 tis.Kč (původně 
     určené na  nákup klavíru do Děl.domu)  k úpravám v Dělnickém 
     domě a na jeho zařízení. 
Hlasováno o návrhu : pro  14 
 
 
* Žádost Rady starších Církve Československé Husitské o příspěvek 
z Fondu pro  kulturní a spolkovou činnost  na prázdninový tábor v 
Brumově 
Dr.Holman  -  navrhuje  odložit  projednání  této  žádosti, neboť 
     organizací  nebyla  využita  možnost  čerpání  ze  státních 
     prostředků 
Návrh na usnesení : 
1139 /  95 MZ  odkládá projednání příspěvku  na prázdninový pobyt 
     dětí, pořádaný Radou starších Církve Československé Husitské 
Hlasováno o návrhu : pro  12 
                     zdrž. 2 
 
 
* Převod  peněz členům  MZ,MR a  komisím MR  za 1. čtvrtletí roku 
  1995 
Podle  nově  schváleného  vnitřního  předpisu  na  návrh předsedů 
komisí pozastavil starosta převod  části peněz. Podrobná tabulka 
je součástí materiálů MZ 5/95. 
Návrh na usnesení : 
1140 / 95 MZ schvaluje změnu převodu peněz členům MZ, MR a komisí 
     MR za první čtvrtletí roku 95 
Hlasováno o návrhu : pro  12 
                     zdrž. 2 
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* Jízdní řád 
Dr.Poledňák informoval o možné  úpravě autobusového jízdního řádu 
mezi   Kuřimí   a   Brnem.   Navrhuje   proto   dočasné   zřízení 
experimentální  autobusové linky  v období  červen -  září v době 
od 21.15-22.00 hodin. 
Múčková -  domnívá  se, že  experiment nebude  směrodatný,  neboť 
     autobusové spoje  jsou obecně v toto  období málo využívány, 
     rovněž  čas odjezdu  z Brna  je třeba  posunout nejméně o 20 
     minut 
Návrh na usnesení : 
1141 / 95   MZ   schvaluje   částku   7344,-Kč/měsíc  na  zřízení 
     autobusové linky Brno - Kuřim od 21.15 - 22.00 hod. v období 
     červen - září 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
                     zdrž  1 
 
 
 
PŘIPOMÍNKY 
 
* Herman - proč je zjednosměrněnna ul.Svatopluka Čecha, provoz je 
     nyní zhuštěn kolem základní školy, hrozí kolize se školáky 
  Černý  -  provoz  byl  odkloněn  na  žádost občanů bydlících na 
     ul.Svatopluka Čecha, ul.Školní je opatřena chodníkem 
 
 
* Múčková 
   - na interpelaci  z březnového zasedání MZ  v záležitosti vody 
     na  Podlesí  nedostala   uspokojivou  odpověď,pokud  nedojde 
     v krátké době k nápravě, vyzve občany Podlesí, aby neplatili 
     poplatky za vodu 
 Ing.Růžička- tento rok bude situace vodárnami vyřešena 
 
   -  stížnost  na  znemožnění  pěší  přepravy  Kuřim  - Podlesí, 
      přístupové cesty jsou neschůdné 
 Ing.Růžička- situace je zapříčiněna přípravou stavby fy Vaillant, 
      od července bude cesta opět průchodná 
 
 
* Mgr.Zorník 
   -  dotaz  na  situaci  budování  kabelové  televize  na ul.Pod 
      vinohrady 
  Ing.Růžička  - tato  ulice  spadá  do ochranného  pásma Českých 
      drah,vyřizování stavební povolení se zdržuje 
 
 
Starosta  města   vyzval  členy  návrhové   komise  k  předložení 
přijatých usnesení z jednání MZ. 
Přehled usnesení přečetla MUDr.Z.Klírová: 
 
1115 / 95 MZ  schvaluje záměr na adresný  pronájem 2 místností PA 
     pro vedoucí  plavecké školy v Kuřimi  a místnosti cvičitelek 
     o celkové výměře  30 m2 za cenu  náj. 20.000,-Kč/rok. Částka 
     je stanovena včetně energií a služeb 
 
 
1116 / 95 MZ  schvaluje výkup objektu MŠ  v Kuřimi, Zborovská čp. 

     887  s  pozemkem  parc.č.1864  k.ú.  Kuřim  ve výměře 829 m2 

     a přilehlý pozemek parc.č. 1865  k.ú.Kuřim ve výměře 2763 m2 
     od  a. s. TOS  Kuřim  za  cenu  dle  znaleckého  posudku za 
     8.309,550,-Kč 
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1117 / 95  MZ  schvaluje  záměr  darovat  vykoupený  RD  čp.  118 
     v Kuřimi, ul.Podhoří na pozemku parc.č. 870 k.ú. Kuřim manž. 
     Miroslavu  a Heleně  Bikarových, t.č.bytem  Kuřim, Bezručova 
     1122  a pronájem  části pozemku  parc.č. 870  za symbolickou 
     1Kč/rok 
 
 
1118  /  95  MZ  schvaluje  záměr  na  pronájem  jedné  kanceláře 
     v objektu MěÚ  v Kuřimi firmě KTVM  s.r.o. Velké Meziříčí za 
     cenu  380,- Kč/m2/rok  a cenu  služeb(roční úhrada nájemného 
     vč. služeb činí 16.080,- Kč/rok) 
 
 
1119 / 95 MZ schvaluje pronájem  restaurace , bývalé hydroterapie 
     a jedné   kanceláře  v   obj.  PA   v  Kuřim   Ing.Jaroslavu 
     Kolaříkovi,  Kuřim, Popkova  1002 na  dobu určitou  5 let za 
     podmínek : 
     * úhrada nájemného 20.056,80 Kč/měsíc - bez služeb 
     * valorizační dodatek 
 
 
1120 / 95  MZ schvaluje  výsledky výběrového  řízení na  pronájem 
     dvou stánků na Plaveckém areálu 
 
 
1121 / 95  MZ  schvaluje  přidělení  třípokojového  bytu  na  ul. 
     Nádražní  1260 v  Kuřimi do  nájmu tomu  občanovi, který  se 
     dostaví k výběrovému řízení a nabídne obálkovou metodou a do 
     15 dnů zaplatí nejvyšší finanční  nabídku s tím, že základní 
     cena  je   stanovena  částkou  300   000,-  Kč.  V   případě 
     privatizace bytu se částka  300.000,-Kč započte do ceny bytu 
     s tím, že případný rozdíl nebude navrácen 
 
 
1122 / 95  MZ schvaluje  odprodej pozemku  parc.č. 493k.ú.  Kuřim 

     - zahrada -  ve výměře 84  m2za cenu 35,  - Kč/m2 a  pozemku 
     parc.č. 491/2  k.ú. Kuřim -  zast.plocha - o  výměře 89 m2za 
     cenu 100, - Kč/m2 manž. Jarošovým, Kuřim, Štefanikova 552 
 
 
1123 / 95  MZ  schvaluje  uzavření  nové  nájemní  smlouvy  s  JM 
     plynárenskou a.s.  Brno na dobu  určitou 2 roky.  Nájemné za 
     podlahovou  plochu  se  stanoví  částkou  :18  711,-  Kč ( 2 
     násobek základního nájemného za 165,- Kč/m2) 
 
 
1124 / 95  MZ  schvaluje  záměr  na  pronájem  veškerých  půdních 
     prostor v domech  č.p. 1101 - 1124 na ul. Bezručova v Kuřimi 
     žadatelům, kteří  podali žádost o  výstavbu půdních vestaveb 
     a mezonetových bytů,seznam je přílohou tohoto usnesení. Dále 
     schvaluje  záměr   pronajmout  půdní  prostory   k  výstavbě 
     mezonetových  bytů  v  domech  Bezručova  842, Zborovská 832 
     a nám. Osvobození 821 žadatelům dle přílohy. 
 
 
1125 /  95 MZ  schvaluje záměr odprodat fy  AMP Czech s.r.o. část 
     parc. dle  PK 2485 o  vým. cca 1000  m2 za cenu  100,- Kč/m2 
     v k.ú. Kuřim. 
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1126 /  95  MZ  schvaluje  záměr  města  odprodat p.O.Kozelkové , 

     Podhoří 117 část parcely č.870 k.ú.Kuřim o výměře cca16m2 za 
     cenu 100,-Kč/m2 
 
 
1127 / 95 MZ bere na vědomí  zprávu odboru Odboru správy bytového 
     fondu 
 
 
1128 / 95 MZ  odkládá projednání vyhlášky  o jednacím řádu  MZ na 
     červnové zasedání MZ 
 
 
1129 / 95 MZ bere na vědomí průběžnou zprávu o zajišťování správy 
     plaveckého areálu 
 
 
1130 / 95  MZ vyhlašuje  záměr na  pronájem skladovacích  prostor 

     o rozsahu 76m2v plaveckém areálu  - koncová sekce venkovních 
     šaten 
 
 
1131 /  95 MZ  vyhlašuje výběrové řízení  na poskytnutí příspěvku 
     z fondu  na podporu  kulturní a  spolkové činnosti  v druhém 
     pololetí roku 1995. Projekty je možno podávat do 15.6.1995 
 
 
1132 /  95 MZ  ruší svůj veřejný příslib  na poskytnutí odměny 80 
     tis.Kč  tomu,  kdo  poskytne  trvalý  nájemní  vztah  rodině 
     Bikarových 
 
 
1133 / 95 MZ zamítá návrh na pronájem velkého sálu v Domě kultury 
     městem, stejně  jako zamítá podílet  se na jeho  ztrátovosti 
     částkou 400tis.Kč/rok 
 
 
1134 / 95 MZ ustavuje komisi pro spolupráci s městskou policií ve 
     složení PaedDr.D.Holman(předseda),Ing.J.Marek,Ing.M.Krupica. 
 
 
1135 / 95 MZ schvaluje  jmenovité rozdělení finančních prostředků 
     kapitoly školství pro rok 1995 
 
 
1136 / 95 MZ  schvaluje krácení rezervy  rozpočtu o 237.1  tis.Kč 
     s tím, že  tato částka bude použita  k povýšení kapitoly 714 
     - školství 
 
 
1137 / 95  MZ  schvaluje  úhradu  případného  překročení rozpočtu 
     nákladů na energii spotřebovaných  a zúčtovaných v roce 1995 
     u ZŠ Komenského a Tyršova z prostředků města 
 
 
1138 / 95 MZ schvaluje použití zbylé částky do 55 tis.Kč (původně 
     určené na  nákup klavíru do Děl.domu)  k úpravám v Dělnickém 
     domě a na jeho zařízení. 
 
 
1139 /  95 MZ  odkládá projednání příspěvku  na prázdninový pobyt 
     dětí, pořádaný Radou starších Církve Československé Husitské 
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1140 / 95 MZ schvaluje změnu převodu peněz členům MZ, MR a komisí 
     MR za první čtvrtletí roku 95 
 
 
1141 / 95   MZ   schvaluje   částku   7344,-Kč/měsíc  na  zřízení 
     autobusové linky Brno - Kuřim od 21.15 - 22.00 hod. v období 
     červen - září 
 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro   13 
                                          zdrž.  1 
 
Jednání MZ ukončil starosta Ing.arch.Vladislav Růžička v 20.30 
hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                          starosta 
 
 
 
Zapsala : Stražovská 
dne : 18.5.1995 


