
 
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                      Z Á P I S 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís.6/95 konaného dne 26.6.1995 
           v  Kulturním domě, ul.kpt.Jaroše 147, Kuřim - Podlesí 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman,PaedDr.D.Holman,Ing.arch.M.Janča,Ing.A.Jarůšek 
           Ing.M.Krupica,  Ing.J.Marek,  K.Múčková, Ing.H.Novotná, 
           V.Zejda,Mgr.J.Zorník,Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni : MUDr.Z.Klírová, H.Krejčí 
 
 
Jednání MZ zahájil Ing.arch.V.Růžička v 17.05 hod. 
Začátku  jednání je  přítomno  13  členů MZ,  je usnášeníschopné, 
přijátá usnesení budou platná. 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen - bez připomínek 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Ing.arch.M.Janča a V.Zejda 
Hlasováno o návrhu : pro   11 
                     zdrž.  2 
 
Návrhová komise :PaedDr.D.Holman a K.Múčková 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 

Program 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Jednací řád městského zastupitelstva 
3. Rozpočet města Kuřimi 
4. Různé 
 
Hlasováno o programu : pro 13 
 
 

1.Majetkoprávní úkony - mat.č.1 
 
Nové záměry 
* Valentová  Ilona, Brno, Uzbecká  24 - žádost  o odprodej části 
   pozemku parc.č. 3402 k.ú.  Kuřim 
Žádost o odprodej části komunikace je zdůvodněna tím, že cesta je 
využívána motoristy  a cyklisty v nočních  hodinách, kdy je vážně 
poškozován plot pozemku . Komise výstavby odprodej nedoporučila. 
Návrh  na  usnesení  : 
1142 / 95 - MZ  neschvaluje  záměr  na   odprodej  části  pozemku 

     parc.č.  3402 k.ú.  Kuřim ve   výměře cca  59 m2  paní Iloně 
     Valentové, Brno, Uzbecká 24 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
* AMP CZECH, s.r.o.  -  schválení  záměru  na  odprodej  pozemku 
vykoupeného od Magistrátu města Brna 
Usn. č.280/95 ze  dne 14.6.95 MR doporučila MZ  schválit záměr na 
odprodej AMP CZECH,  s.r.o. části pozemku - PK  1701 k.ú. Kuřim v 
celkové výměře 18.374m2. 
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Vzhledem k tomu, že k přímé výstavbě závodu AMP Czech s.r.o. není 
nutný  výkup celé  parcely, tak  jak je  uvedeno v  příloze č.  4 
materiálu majetkoprávní  úkony, žádá fy  AMP o odprodej  části A, 
tak  jak  je  naznačeno  na  dodatku  k  mat.č.1.  Jednalo  by se 
o odprodej cca 16 000 m2 z parcel , nyní označených jako parc. č. 
3037/2 a 3038/3 v lokalitě Záhoří do klínů. 
Z důvodů vysokých  výloh města Kuřimi v  souvislosti s odprodejem 
pozemků navrhuje Dr.Vlasáková 110,-Kč/m2. 
V tomto smyslu doporučujeme změnit návrh na usnesení. 
Návrh na usnesení  : 
1143 / 95 - MZ schvaluje záměr  odprodat AMP Czech s.r.o. část PK 
     č. 1701 nově označenou jako parc.  č. 3057/2 a 3058/3 o vým. 
     cca 16.000 m2 za cenu 110,- Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
Schválené záměry 
* Kozelková  Olga, Kuřim, Podhoří  117 - odprodej  části pozemku 
Dle písemného prohlášení pí. Kozelkové  ze dne 12.6.95 upouští od 
svého záměru na  odprodej části pozemku parc.č. 870  k.ú. Kuřim a 
žádá o  pronájem. Vzhledem k tomu,  že již byl zveřejněn  po dobu 
30-ti  dnů  záměr  na  odprodej  části  poz.p.č.  870 k.ú. Kuřim, 
navrhuje SO  upustit od schválení  záměru na pronájem  a schválit 
pronájem. 
Návrh  na usnesení  : 
1144 / 95 - MZ ruší usnesení  číslo 1126/95 z 15.5.95, kterým byl 
     schválen  záměr na  adresný odprodej  části pozemku  parc.č. 
     870 k.ú. Kuřim pí. Olze Kozelkové, Kuřim, Podhoří 117 
Návrh na usnesení : 
1145 / 95 - MZ schvaluje pronájem  části pozemku parc.č. 870 k.ú. 

     Kuřim ve  výměře cca 16 m2  za cenu 3,- Kč/m2/rok  paní Olze 
     Kozelkové, Kuřim, Podhoří 117 
Hlasováno o obou návrzích současně : pro 13 
 
 
*  Marian Uchytil, firma H-klima  - odprodej objektu a pozemků na 
ulici Havlíčkova v Kuřimi k výstavbě FIT-centra 
Usn. MZ č. 1056/95 ze dne 6.2.95 byl schválen odprodej objektu na 
pozemku  parc.č.  2387  a  parc.č.   2384-8  k.ú.  Kuřim  na  ul. 
Havlíčkova v Kuřimi za účelem stavby FIT-centra. 
SO zpracoval a předložil nájemci  dle předchozích dohod k podpisu 
"Smlouvu  o  nájmu"  a  "Smlouvu  o  budoucí kupní smlouvě". Přes 
několikeré výzvy smlouvy nejsou žadatelem podepsány. 
Dne 5.6.1995  pan Uchytil písemně  oznámil odstoupení od  nájemní 
smlouvy a  násl. od kupní smlouvy  z důvodu, že se  mu nepodařilo 
zajistit úvěr na záměr výstavby FIT-centra. Výlohy města, spojené 
s chystaným odprodejem objektu jsou fakturovány p.Uchytilovi. 
Návrh na usnesení : 
1146 / 95 - MZ ruší usnesení č.1056/95 ze dne 6.2.1995 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
*  Plavecká škola  Kuřim - pronájem 2 místností  v areálu krytého 
   bazénu v Kuřimi 
Záměr  schválený  MZ  č.1115/95  vyvěšený  v  době  od 16.5.95 do 
17.6.95 byl bez připomínek. 
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Návrh na  usnesení : 
1147 / 95 - MZ schvaluje  pronájem místnosti 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 13 
 
 
*  Bikar  Miroslav - darovací  smlouva na RD  čp. 118 v  Kuřimi, 
    ulice Podhoří (bez pozemku) 
Usn.   MZ   č.   1117/95   z   15.5.1995   byl   schválen   záměr 
darovat vykoupený  RD čp. 118 v  Kuřimi, ul.  Podhoří na  pozemku 
parc.č. 870  k.ú. Kuřim manž. Bikarovým  a pronájem části pozemku 
parc.č. 870 za symbolickou 1,- Kč/rok. 
Schválený záměr byl vyvěšen v době  od 16.5.1995 do 17.6.95 - bez 
připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1148 / 95 - MZ schvaluje  darovací smlouvu  na převod vykoupeného 
     RD čp. 118 v Kuřimi,  ul.Podhoří na pozemku parc.č. 870 k.ú. 
     Kuřim manž.  Miroslavu a Heleně  Bikarovým, t.č.bytem Kuřim, 
     Bezručova  1122 a  pronájem části  pozemku parc.č.  870 (bez 
     proluky mezi RD čp. 117 a 118) za symbolickou  1,-  Kč/rok. 
Hlasováno o návrhu : pro   12 
                     zdrž.  1 
 
 
*  KTVM spol. s.r.o.Velké Meziříčí  - pronájem l místnosti v obj. 
   MěÚ v Kuřimi 
 Záměr  byl vyvěšen od 16.5. do 17.6.95 - bez připomínek. 
Návrh  na  usnesení  : 
1149 / 95 - MZ schvaluje  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 obj. PA Kuřim 
MZ   usn.č.1119/95   schválilo    pronájem   restaurace,   bývalé 
hydroterapie  a kanceláře  v obj.  PA v  Kuřimi Ing.Kolaříkovi na 
dobu určitou 5-ti let za podmínek : 
* úhrada nájemného 20.056,80 Kč/měsíc - bez služeb 
* valorizační dodatek 
V duchu  výše citovaného  usn. byla  vypracována a  p. Kolaříkovi 
předložena k podpisu nájemní smlouva. 
Pan  Kolařík předložil  pro jednání  MZ své  návrhy smluv, které 
byly projednány na finanční komisi dne 18.6.95. 
Dr.Vlasáková  seznámila  členy   zasedání  s  novými  podmínkami 
(součást mat.č.1), za jakých bude nová NS uzavžena. 
Návrh  na usnesení  : 
1150 / 95 - MZ schvaluje pronájem restaurace, bývalé hydroterapie 
     a kanceláře  v obj.  PA v  Kuřimi Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi, 
     Kuřim, Popkova 1002 za stanovených podmínek 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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*  AMP CZECH,  s.r.o. - odprodej části kat.parc.č.2485 k.ú.Kuřim 
K návrhu nebyly připomínky. 
Návrh  na  usnesení  : 
1151 / 95 - MZ schvaluje odprodej části katastrální parcely číslo 

     2485 k.ú. Kuřim o výměře cca  1000 m2 za cenu 110,-Kč/m2 AMP 
     CZECH s.r.o. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
*  Pronájem skladovacích prostor v areálu PA Kuřim 
Usn. MZ  č. 1130/95 byla  zveřejněna veřejná nabídka  na pronájem 
skladovacích prostor  plaveckého areálu v Kuřimi  - koncové sekce 
venkovních šaten otevřeného bazénu. 
Na  zveřejněnou  nabídku  reagovala : 
* firma  "Zámečnictví ROSSÍ" z Bystřice  n/Pernštejnem. 
  Prostory  hodlá  využít  jako prodejnu  a provozovnu  KOVOMATu, 
  montáž   bezp. zámků,  výroba  a  montáž  mříží,  výroba klíčů, 
  provádění  údržbářských prací na  PA a pod. 
* Ing.Jan Kolařík  ml., Kuřim, Komenského  836 - pronájem  žádá z 
  důvodů rozšíření podnikatelských aktivit (neuvedl jakých) 
Finanční  komise  vzhledem  k  nevyjasněným  dlouhodobým  záměrům 
ohledně  aktivit   v  areálu  otevřeného   koupaliště  doporučuje 
pronájem  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  dobou  max. půl roku 
a rovněž  nedoporučuje povolit nájemci stavební úpravy. 
Dr.Poledňák - p.Kolařík na podmínky fin. komise nereflektuje 
Zejda - návrh fy.ROSSÍ nemá s  PA nic společného, byly by potřeba 
     stavební úpravy. Navrhuje stáhnout navrhované usnesení 
Hlasováno o návrhu p.Zejdy : pro   8 
                             zdrž. 5 - návrh nebyl přijat 
Hlasováno o původním návrhu :pro   1 
                             proti 5 
                             zdrž. 7 - návrh nebyl přijat 
Usnesení  vyplývající z  Vyhlášky  o  převodu a  pronájmu majetku 
města: 
1152 / 95 - MZ ruší svůj  záměr na pronájem skladovacích prostor 
     - koncová sekce venkovních šaten otevřeného bazénu v Kuřimi 
 
 
*  Výkup pozemku  parc.č. 2647   k.ú. Kuřim  - svodnice  v trati 
   "Dlouhé mouzy - Koblás" 
Jedná se o soukromé pozemky,  na kterých byla vybudována svodnice 
pro  odtok vod  z uvedené  lokality. MR  dne 14.6.95 přijala usn. 
č.274/95,  kterým doporučila  MZ schválit  výkup pozemku  parc.č. 
2647 k.ú. Kuřim za cenu 20,-Kč/m2 od stávajících vlastníků 
Návrh  na  usnesení  : 
1153 / 95 - MZ schvaluje  výkup  pozemku  parc.č. 2647 k.ú. Kuřim 

     dle GP zak.č. 901-289/94 ze  dne 15.3.1995 za cenu 20,-Kč/m2 
     od   stávajících  vlastníků   (celková  výměra  vykupovaných 
     pozemků činí 1.985 m2 za cenu 20,-Kč/m2 = 39.700,- Kč) 
Hlasováno o  návrhu : pro 13 
 
 
*  D+D MARKET  s.r.o., Brno,  Hlinky 104  - žádost  o koupi  do 
osobního vlastnictví objekt na nám.osvobození v Kuřimi  (nebytové 
prostory + byty) 
Záležitost  byla  projednána  ve   finanční  komisi  dne  18.6.95 
s návrhem na zamítnutí odprodeje do doby,než bude přijata konečná 
koncepce pro privatizaci bytového fondu města 
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Návrh na usnesení : 
1154 / 95 - MZ  zamítá   žádost   o  odprodej   objektu  na  nám. 
     Osvobození v Kuřimi bytových  i nebytových prostor firmě D+D 
     MARKET s.r.o., Brno, Hlinky 104 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
*  Pronájem obj. čp. 861 v Kuřimi-Podlesí firmě JORDAN s.r.o. 
Nájemce  užívá  nebytový  prostor   v  rozporu  nájemní  smlouvou 
- namísto  výrobních   prostor  objekt  slouží   jako  sklad,  je 
neudržovaný.Na  jednání MZ  dne 15.5.1995  nebyl přijat  návrh na 
vypovězení NS  firmě JORDAN s.r.o.  Do dnešního dne  firma v obj. 
nezahájila  žádnou  činnost,  MZ  je  předložen  znovu  návrh  na 
vypovězení NS, zejména z těch  důvodů, že uzavřená NS je vzhledem 
k délce pronájmu a ceně nevýhodná  pro město. Firma JORDAN byla o 
novém  návrhu  výpovědi  spravena  a  v zastoupení JUDr.J.Bednáře 
zažádala o nerušení NS (fax ze dne 23.6.95). 
Návrh  na usnesení  : 
1155 / 95 - MZ  schvaluje  výpověď  firmě  JORDAN  s.r.o. nájemní 
     smlouvy  č.  24/93  vč.  dodatku  č.  1  k  NS  k 30.6. 1995 
     s tříměsíční výpovědní lhůtou 
Hlasováno o návrhu : pro   12 
                     zdrž.  1 
 
 
*  Výstavba půdních vestaveb 
Ke  zveřejněnému   záměru  nebylo  podáno   žádných  námitek  ani 
připomínek. Počet  žadatelů o půdní vestavby  se zvýšil o dalších 
19 zájemců. 
Dr.Poledňák - město zažádalo o státní dotaci na OKÚ 
Herman - navrhuje, aby schvalování NS bylo pouze v kompetenci MZ 
Hlasováno o protinávrhu p.Hermana : pro   5 
                                    proti 6 
                                    zdrž. 2 - návrh nebyl přijat 
Návrh  na  usnesení  : 
1156 / 95 - MZ  ukládá  MR  realizovat  záměr  města  na pronájem 
     půdních   prostor  k   výstavbě  bytových   vestaveb  včetně 
     schvalování nájemních smluv 
Hlasováno o návrhu : pro   10 
                     proti  2 
                     zdrž.  1 
 
Informace : 
* Veřejná nabídka na pronájem bytu : 
Dne 19.6.95  se uskutečnila veřejná nabídka  na pronájem bytu l+3 
v Kuřimi,  Nádražní 1260.  Výběr byl  proveden obálkovou metodou. 
Nabídkové  řízení  se  zúčastnilo   8  občanů,  nejvyšší  nabídka 
650.000,-Kč. 
Vydražitel má 15 dnů termín,  aby zaplatil na účet města uvedenou 
částku, jinak bude otevřena další obálka a postup se opakuje 
Návrh na usnesení : 
1157 / 95 - MZ schvaluje  výsledky výběrového  řízení na pronájem 
     bytu na ul. Nádražní 1260 v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro   11 
                     zdrž.  2 
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* Zemník - výběrové řízení na odprodej pozemku parc. č.2615/1 a 
  2616 
Dne 14.6.95 proběhlo výběrové  řízení na odprodej výše uvedených 
pozemků,  jehož jediným  účastníkem byla  firma ENVITEST  s.r.o. 
Vzhledem  k  tomu,  že  se  dostavil  pouze  jeden účastník, bylo 
upuštěno  od  výběru  obálkovou  metodou  a  byl  dohodnut postup 
přípravy  a  uzavření  kupní  smlouvy  nejpozději  do 31.12.95 za 
částku 2 mil.Kč. 
Návrh na usnesení : 
1158 / 95 - MZ  bere   na  vědomí   výsledek   výběrového  řízení 
     a schvaluje  odprodej  pozemků  parc.č.  2615/1, 2616, příp. 
     části parc.č.2615/3,  2615/4 (zemník) dle  nově vyhotoveného 
     GP za podmínek stanovených usn.MR 182/95 z 4.4.95 
Hlasováno o  návrhu : pro  12 
                      zdrž. 1 
 
 
* BIKA - návrh na zrušení nájemní smlouvy 
Firma BIKA  , bilanční a  účetní kancelář požádala  dopise ze dne 
15.6.1995 o ukončení NS k 15.6.1995. 
Návrh na usnesení : 
1159 / 95 - MZ schvaluje  ukončit  NS  dohodou  s  firmou  Bika k 
     30.6.1995 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 

2. Plán jednání MR a MZ 
mat.č.2 
Ing.Novotná - připomínky k programu MR v termínu 25.7.95 navrhuje 
     vyškrtnout:  "Informace o  přípravě ZŠ  na nový  školní rok" 
     a zařadit za "Výsledky  hospodaření  Penzionu"   "Výsledky 
     hospodaření ZŠ Tyršova" 
Herman  - připomínky  k programu  MR v  termínu 7.8.95  - doplnit 
     bod : "Návrh plánu investiční výstavby města na r.95 
Návrh na usnesení : 
1160 / 95 - MZ schvaluje  plán  jednání MR a  MZ na II.  pololetí 
     1995 se změnami(příloha č.2) 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 

3. Rozpočet města Kuřimi - mat.č.3 
zpracoval a předložil Z.Kříž 
* Služby  města Kuřimi  -  žádost  o úhradu  pohledávek bývalých 
nájemců PA p.Hlaváčka a ing. Kolaříka 
Návrh na usnesení : 
1161 / 95 - MZ schvaluje odkoupení pohledávek Služeb města Kuřimi 
     vůči  bývalým  nájemcům  PA  p.Hlaváčkovi  a  ing.Kolaříkovi 
     v celkové výši 25.788,40 Kč 
Hlasováno o návrhu : pro  11 
                     proti 2 
 
 
* Rozpočtové opatření  na rok 1995  k rozpočtu města  Kuřimi 05 a 
06/95 - mat.č.4 
Návrh na usnesení : 
1162 / 95 - MZ schvaluje rozpočtové opatření 05 a 06/95 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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* Rozpočet města Kuřimi na rok 1995 - mat.č.5 
Návrh na usnesení : 
1163 / 95 - MZ schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
* Rozpočtové opatření 01 a 02 - BVaK 
Návrh na usnesení : 
1164 / 95 - MZ schvaluje rozpočtové  opatření na rozpočet  města 
     roku 1995 číslo 01/95 a 02/95 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 

4. Různé 
* přehled usnesení MR a MZ 
K přehledu  usnesení MR č.10/95 ze dne  14.6.95 (mat.č.6), 
            usnesení MR č. 9/95 ze dne  31.5.95 
            usnesení MZ č. 5/95 ze dne  15.5.95 
nebyly připomínky . 
 

* Vyhláška o jednacím řádu MZ 
předložil Dr.Poledňák 
Připomínky: 
Herman - 1.návrh na vyškrtnutí v čl.3, bod 3)slovo "závěrečné" 
         Hlasováno o pozměňovacím návrhu : pro   2 
                                           proti 11-nebyl přijat 
         2.návrh na vyškrtnutí v čl.3, bod 5)slovo "písemné" 
         Hlasováno o pozměňovacím návrhu : pro   10 
                                           proti  3 
Návrh na usnesení : 
1165 / 95 - MZ  schvaluje  Vyhlášku   o jednacím  řádu  městského 
     zastupitelstva se  změnou v čl.3,  bod 5 (vypouští  se slovo 
     písemné) 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 

Kulturní fond 
Usnesením  č.1131/95 vyhlásilo  MZ výběrové  řízení na poskytnutí 
příspěvku z KF na II.pololetí.  Dne 18.6.se sešla kulturní komise 
k vyhodnocení   projektů.   Výsledky   hodnocení   jsou  součástí 
materiálů MR. Dr.Holman  zdůvodnil stanoviska rozhodnutí kulturní 
komise.  Na dotaz  p.Hermana, kolik  Kč měla  komise k  dispozici 
odpověděl  J.Brabec(člen  komise,  který  se  dostavil na jednání 
MZ)-300.000,-,  rozděleno  260.000,-   s  rezervou  40.000,-  pro 
T.J.Sokol a plavecký oddíl. 
Dále   dr.Holman  zdůraznil   potřebu  dalších úprav interiéru na 
Dělnickém  domě  pro  možnosti  využití  ogr.Městký  dům  dětí  a 
mládeže. 
Návrh na usnesení : 
1166 / 95 - MZ schvaluje příspěvky  z  Fondu na  podporu kulturní 
     a spolkové činnosti pro II.pololetí  roku 1995( dle přílohy) 
     včetně příspěvku skupině Štvanci 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
Návrh na usnesení : 
1167 / 95 - MZ  ukládá  radě   připravit  podmínky  pro  pronájem 
     Dělnického domu organizaci Městský dům dětí a mládeže 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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* Komise  pro  spolupráci  s městskou 
policií 
byla ustanovena usn.MZ č.1134/95. Na svém zasedání dne 18.6.95 se 
(z důvodů množících se stížností na majitele psů, kteří venčí psy 
v bezprostřední  blízkosti obytných  zón, aniž  by odklidili tuhé 
exkrementy)  zabývala Vyhláškou  o udržování  čistoty a veřejného 
pořádku a navrhla  MZ její doplnění - mat.č.14.  Z důvodů řádného 
obeznámení  obyvatelstva  Kuřimi  s  novelou "Vyhlášky", navrhuje 
nabytí účinnosti od 1.1.96. 
Po předchozí krátké diskusi bylo hlasováno jednotlivě o změnách : 
 
I. čl.6, bod 8) - pro  13 
I. čl.6, bod 9) - pro  13 
Návrh na usnesení : 
1168 / 95 - MZ schvaluje doplnění  Vyhlášky o udržování  čistoty 
     a veřejného pořádku ze dne 8.11.1993 ve čl.6 o bod 8 a 9 dle 
     přílohy č.14., s účinností od 1.1.1996. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
Návrh na usnesení : 
1169 / 95 - MZ schvaluje  návrh  na  zakoupení  200  ks. sáčků na 
     jednoho evidovaného  psa , které  budou majitelům evid.  psů 
     poskytnuty zdarma 
Hlasováno o návrhu : pro   9 
                     proti 2 
                     zdrž. 2 
 
 
Informace : 
 
* Dr.Poledňák 
Na ZŠ  Jungmannova proběhne ve čtvrtek  29.6. slavnostní akademie 
základních škol  v Kuřimi k příležitosti  ukončení školního roku. 
Navrhuje v rámci  oslav darovat vstupenku na 20  jízd na tobogánu 
zdarma pro nejlepší žáky. 
Návrh na usnesení : 
1170 / 95 - MZ  schvaluje  vstupenku  na   20  jízd tobogánem na 
     PA v Kuřimi žákům I.stupně se samými jedničkami a II.stupně 
     s vyznamenáním 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
* Ing.Růžička 
     Dne 6.6.95 se konalo jednání komise odborníků ze záchranného 
archeologického  výzkumu  v  trati  "Pod  Toskou"  u  Kuřimi,  na 
staveništi fy.Vaillant. 
     Přítomni : prof.Dr.J.Poulík DrSc., Dr.V.Podborský DrSc., 
Dr.M.Čižmář,CSc.,Dr.S.Stuchlík CSc,Dr.M.Salaš CSc.a Dr.A.Štrof CSc. 
     Členové  si  prohlédli  veškerou  dokumentaci, archeologické 
nálezy ,vysoce  ohodnotili význam nálezů v  lokalitě "Pod Toskou" 
a rychlý postup odkrývacích prací. 
 
přestávka : 18.30 - 18.50 
 
* Dr.Holman  -  Navrhované  změny  dopravního  značení  v  Kuřimi 
(mat.č.15) 
     Smyslem  materiálu je  informovat MZ  o dosud  shromážděných 
podmětech  ke změně  dopravního  značení  z řad  občanů, podnítit 
diskusi a další připomínky. 
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Interpelace -p.Hermanem 
* na  vyřešení   dopravní  situace  na   ul.Jungmannova,  kdy  po 
zjednosměrnění   ul.Sv.Čecha  byla   doprava  svedena   okolo  ZŠ 
Jungmannova  a  hrozí  tak  reálné  nebezpečí  kolize se školáky. 
Dopravní  situaci  dále  ztěžují  parkující  nákladní  automobily 
pekárny   F+K.  Pan   Herman  dále   vyslovil  kritiku   k  plánu 
investičních   akcí  plánovaných   pro  tento   rok  -   navrhuje 
pozastavení usnesení MR č.256/95. 
Návrh na usnesení : 
MZ pozastavuje výkon usnesení MR č.256/95 
Hlasováno o  návrhu : pro   5 
                      proti 5 
                      zdrž. 3 - protinávrh nebyl přijat 
 
Dotazy a připomínky občanů Podlesí 
p.Stohl 
* dopravní   značení  na   Podhoří  neodpovídá   požadavkům  -  o 
  konkrétních požadavcích se bude informovat Dr.Holman 
* nedostatek  židlí na  KD na  Podlesí pro  schůzovou a  zájmovou 
  činnost ( 35-40 židlí ) 
* chybí plakátovací plochy 
* chybí kontejnery na odpad (jsou ochotni z řad dobrovolníků sami 
  třídit odpad) 
P.Štol  upozornil na  rozšiřování plevelné  rostliny "bolševník", 
 
p.Múčková 
* upozornila  na  nedodržování  dohodnuté  trasy  dočasně zřízené 
  autobusové  linky Brno  - Kuřim  (přes Podlesí),  jejíž zřízení 
  bylo dohodnuto na minulém zasedání MZ 
Dr.Poledňák - jednal s kompetentními orgány,autobusová linka bude 
  od 1.7.95 jezdit dle dle ujednané smlouvy 
* kanály se na některých ulicích propadají, je potřeba urychlit 
  opravu 
 
Občané Podlesí 
* svodnice  vody  na  Podlesí  se   deštěm  ucpává  a  voda  teče 
  neregulovaně přes pozemky.Informovali  odb.výstavby a ŽP, dosud 
  žádná náprava 
* upozornili na potřebu rekonstrukcí komunikací 
* chybí cesty pro pěší na trase Kuřim - Podlesí 
 
Ing.Růžička  -  informoval  občany  Podlesí  o  přípravě  zřízení 
  telefonní stanice fy TELECOM a  hovořil o harmonogramu prací na 
  rekonstrukci vodovodu 
 
Dr.Holman apeloval  na občany ,ať infornují  o problémech Podhoří 
své  zastupitele,  nebo  členy  komisí  MR  a  tak navážou bližší 
kontakt s MěÚ. 
 
Ing.Jarůšek -  hovořil o problematice  výstavby kabelové televize 
v Kuřimi a  navrhuje položit kabel  TKR ke každé  budově v Kuřimi 
z důvodů budoucího možného připojení 
Návrh na usnesení : 
1171 / 95 - MZ schvaluje připoložení kabelu TKR k trasám Telecomu 
     ke všem objektům 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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Starosta  města   vyzval  členy  návrhové   komise  k  předložení 
přijatých usnesení z jednání MZ. 
Přehled usnesení přečetl PaedDr.David Holman : 
 
 
1142 / 95 - MZ  neschvaluje  záměr  na   odprodej  části  pozemku 

     parc.č.  3402 k.ú.  Kuřim ve   výměře cca  59 m2  paní Iloně 
     Valentové, Brno, Uzbecká 24 
 
1143 / 95 - MZ schvaluje záměr  odprodat AMP Czech s.r.o. část PK 
     č. 1701 nově označenou jako parc.  č. 3057/2 a 3058/3 o vým. 
     cca 16.000 m2 za cenu 110,- Kč/m2. 
 
1144 / 95 - MZ ruší usnesení  číslo 1126/95 z 15.5.95, kterým byl 
     schválen  záměr na  adresný odprodej  části pozemku  parc.č. 
     870 k.ú. Kuřim pí. Olze Kozelkové, Kuřim, Podhoří 117 
 
1145 / 95 - MZ schvaluje pronájem  části pozemku parc.č. 870 k.ú. 

     Kuřim ve  výměře cca 16 m2  za cenu 3,- Kč/m2/rok  paní Olze 
     Kozelkové, Kuřim, Podhoří 117 
 
1146 / 95 - MZ ruší usnesení č.1056/95 ze dne 6.2.1995 
 
1147 / 95 - MZ schvaluje  pronájem místnosti 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 
 
1148 / 95 - MZ schvaluje  darovací smlouvu  na převod vykoupeného 
     RD čp. 118 v Kuřimi,  ul.Podhoří na pozemku parc.č. 870 k.ú. 
     Kuřim manž.  Miroslavu a Heleně  Bikarovým, t.č.bytem Kuřim, 
     Bezručova  1122 a  pronájem části  pozemku parc.č.  870 (bez 
     proluky mezi RD čp. 117 a 118) za symbolickou  1,-  Kč/rok. 
 
1149 / 95 - MZ schvaluje  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) 
 
1150 / 95 - MZ schvaluje pronájem restaurace, bývalé hydroterapie 
     a kanceláře  v obj.  PA v  Kuřimi Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi, 
     Kuřim, Popkova 1002 za stanovených podmínek 
 
1151 / 95 - MZ schvaluje odprodej části katastrální parcely číslo 

     2485 k.ú. Kuřim o výměře cca  1000 m2 za cenu 110,-Kč/m2 AMP 
     CZECH s.r.o. 
 
1152 / 95 - MZ ruší svůj  záměr na pronájem skladovacích prostor 
     - koncová sekce venkovních šaten otevřeného bazénu v Kuřimi 
 
1153 / 95 - MZ schvaluje  výkup  pozemku  parc.č. 2647 k.ú. Kuřim 

     dle GP zak.č. 901-289/94 ze  dne 15.3.1995 za cenu 20,-Kč/m2 
     od   stávajících  vlastníků   (celková  výměra  vykupovaných 
     pozemků činí 1.985 m2 za cenu 20,-Kč/m2 = 39.700,- Kč) 
 
1154 / 95 - MZ  zamítá   žádost   o  odprodej   objektu  na  nám. 
     Osvobození v Kuřimi bytových  i nebytových prostor firmě D+D 
     MARKET s.r.o., Brno, Hlinky 104 
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1155 / 95 - MZ  schvaluje  výpověď  firmě  JORDAN  s.r.o. nájemní 
     smlouvy  č.  24/93  vč.  dodatku  č.  1  k  NS  k 30.6. 1995 
     s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
1156 / 95 - MZ  ukládá  MR  realizovat  záměr  města  na pronájem 
     půdních   prostor  k   výstavbě  bytových   vestaveb  včetně 
     schvalování nájemních smluv 
 
1157 / 95 - MZ schvaluje  výsledky výběrového  řízení na pronájem 
     bytu na ul. Nádražní 1260 v Kuřimi 
 
1158 / 95 - MZ  bere   na  vědomí   výsledek   výběrového  řízení 
     a schvaluje  odprodej  pozemků  parc.č.  2615/1, 2616, příp. 
     části parc.č.2615/3,  2615/4 (zemník) dle  nově vyhotoveného 
     GP za podmínek stanovených usn.MR 182/95 z 4.4.95 
 
1159 / 95 - MZ schvaluje  ukončit  NS  dohodou  s  firmou  Bika k 
     30.6.1995 
 
1160 / 95 - MZ schvaluje  plán  jednání MR a  MZ na II.  pololetí 
     1995 se změnami(příloha č.2) 
 
1161 / 95 - MZ schvaluje odkoupení pohledávek Služeb města Kuřimi 
     vůči  bývalým  nájemcům  PA  p.Hlaváčkovi  a  ing.Kolaříkovi 
     v celkové výši 25.788,40 Kč 
 
1162 / 95 - MZ schvaluje rozpočtové opatření 05 a 06/95 
 
1163 / 95 - MZ schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 1995 
 
1164 / 95 - MZ schvaluje rozpočtové  opatření na rozpočet  města 
     roku 1995 číslo 01/95 a 02/95 
 
1165 / 95 - MZ  schvaluje  Vyhlášku   o jednacím  řádu  městského 
     zastupitelstva se  změnou v čl.3,  bod 5 (vypouští  se slovo 
     písemné) 
 
1166 / 95 - MZ schvaluje příspěvky  z  Fondu na  podporu kulturní 
     a spolkové činnosti pro II.pololetí  roku 1995( dle přílohy) 
     včetně příspěvku skupině Štvanci 
 
1167 / 95 - MZ  ukládá  radě   připravit  podmínky  pro  pronájem 
     Dělnického domu organizaci Městský dům dětí a mládeže 
 
1168 / 95 - MZ schvaluje doplnění  Vyhlášky o udržování  čistoty 
     a veřejného pořádku ze dne 8.11.1993 ve čl.6 o bod 8 a 9 dle 
     přílohy č.14., s účinností od 1.1.1996. 
 
1169 / 95 - MZ schvaluje  návrh  na  zakoupení  200  ks. sáčků na 
     jednoho evidovaného  psa , které  budou majitelům evid.  psů 
     poskytnuty zdarma 
 
 
1170 / 95 - MZ  schvaluje  vstupenku  na   20  jízd tobogánem na 
     PA v Kuřimi žákům I.stupně se samými jedničkami a II.stupně 
     s vyznamenáním 
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1171 / 95 - MZ schvaluje připoložení kabelu TKR k trasám Telecomu 
     ke všem objektům 
 
1172 / 95 - J.Herman - interpelace : žádá  opětovné  a  urychlené 
     zavedení obousměrného provozu v ul.Sv.Čecha 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 13 
 
 
 
 
Dr.Poledňák  - poznámka  :  V  případě bezúplatného  převodu domu 
     rodině Bikarových,  je vyjmut pozemek  a také studna,  které 
     budou pronajaty za symbolickou cenu. 
 
 
 
Jednání  MZ ukončil  starosta ing.arch.Vladislav  Růžička v 20.10 
hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       RNDr.Igor Poledňák 
                                       zástupce starosty 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : D.Stražovská 
dne : 30.6.1995 
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                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
 1) Majetkoprávní úkony 
 
 2) Dodatek k majetkoprávním úkonům 
 
 3) Žádost fy JORDAN a fy BIKA 
 
 4) Jednací řád MZ a MR na II. pololetí 
 
 5) Žádost příspěvkové organizace SMK 
 
 6) Rozpočtové opatření na r. 1995 č. 05 a 06/95 
 
 7) Rozpočet města Kuřim na r. 1995 
 
 8) Rozpočtové opatření č. 01 a 02/95 
 
 9) Usnesení MR č. 10/95 
 
10) Usnesení MR č. 9/95 
 
11) Usnesení MZ č. 5/95 
 
12) Vyhláška o jednacím řádu MZ 
 
13) Stanovisko komise  pro  vyhodnocení  žádostí o  příspěvek z 
 
    Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
14) Materiál komise pro  spolupráci s Mě policií-doplnění Vyhlášky 
 
    o udržování čistoty a veřejného pořádku 
 
15) Materiál komise pro spol.s Mě policií - dopravní značení 
 
16) Omluvný list ze zasedání MZ MUDr.Z.Klírové 
 
17) Omluvný list ze zasedání MZ p.H.Krejčího 
 
18) Prezenční listina 
 
19) Návrhy na usnesení MZ č.6/95 
 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Miroslav J a n č a                Vladislav Z e j d a 

 


