
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                      Z Á P I S  č. 8 / 95 
 
 
      ze zasedání MZ Kuřim čís. 8/95 konaného dne 7.8.1995 
         v obřadní místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, RNDr.Igor Poledňák,  Jan Herman, 
           PaedDr.David Holman, Ing.arch.M.Janča,MUDr.Z.Klírová 
           Vlad.Zejda, Mgr.J.Zorník, ing. Jarůšek, p.Kobzinek 
           Hynek Krejčí, ing. Novotná 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni:  písemně MUDr. Dvořáčková, 
           ing. Němec, p.Múčková, ing. Marek, ing. Krupica 
 
 
Starosta  města  zahájil zasedání  MZ v 17.10  hodin. 
Přítomno 12 členů MZ, je usnášení schopné, přijatá usnesení budou 
platná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p.Herman, ing.arch.Janča 
     Hlasováno o návrhu :9 
 
Do návrhové komise byli navrženi: MUDr. Klírová, ing. Novotná 
     Hlasováno o návrhu : 10 
 
 

Program 
 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Informace  o  ukončení   investiční  akce  rekonstrukce  ulice 
   Křižkovského a Pod horkou 
3. Průběžná informace o výstavbě TKR a provozu INFOKANÁLU 
4. Výsledky hospodaření města /I. pol. 95/ 
5. Materiál - různé 
6. Zpráva o výsledku kontroly plnění usnesení MZ,MR Kuřim 
7. Vyhláška města Kuřimi o pronájmu bytů a bytových náhradách 
8. Různé 
 
 
Hlasováno o programu :  12 
 
 

1.Majetkoprávní úkony - mat.č.1 
 
 
1. Sehnalová  Anna, Kuřim, Husova  709, Šilhavý Jiří,  Brno, nám. 
SNP 14 - žádost o koupi bytových domů 
Shora uvedení  svým dopisem ze dne  30.6.1995 požádali o odprodej 
bytového domu  čp. 816-817 na  ulici Legionářská a  byt. domu čp. 
862-865 v Kuřimi, Jungmannova  ul. do vlastnictví (obdobný případ 
jako žádost firmy D+D MARKET). 
 



MR svým usn. č. 320/95  nedoporučila MZ schválit záměr na adresný 
odprodej  byt. domů  do  doby  přijetí koncepce  privatizace byt. 
fondu ve městě. 
Návrh  na usnesení  : 
1175/95  -  MZ  neschvaluje  záměr   na  odprodej  bytových  domů 
            v majetku  města Kuřimi  a  to  domu čp.  816-817 ul. 
            Legionářská  a čp.  862-865 ul.  Jungmannova do  doby 
            přijetí koncepce privatizace bytového fondu ve městě 
 
Hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 
2. Kolektiv majitelů garáží v  Kuřimi, ul. Na zahrádkách - žádost 
o pronájem pozemku parc.č. 2259/5 k.ú. Kuřim (příloha č. 1) 
Dopisem  ze   dne  6.3.1995  kolektiv  majitelů   garáží  ul.  Na 
zahrádkách požádal  o pronájem pozemku parc.č.  2259/5 k.ú. Kuřim 
na  němž  je  zbudována  mycí  rampa,  nájezdová  rampy, studna a 
ostatní příslušenství na základě  povolení odboru výstavby ze dne 
11.9.1974  č.j.Výst./1074/74/Ja,  kolaudace   ze  dne  21.11.1975 
č.j.Výst./2145/75/Ja.  Vzhledem  k  tomu,  že  areál  rampy nebyl 
geometricky  zaměřen a  zapsán v  KN, objednal  SO GP,  který byl 
vyhotoven dne 15.5.1995. Dle tohoto  GP je výměra pozemku parc.č. 
2259/5 - ost.plocha, mycí rampa 257 m2. 
MR svým  usn. č. 321/95 z  11.7.95 předkládá MZ záměr  na adresný 
pronájem  pozemků  parc.č.  2259/1,2259/5,2259/6  k.ú.  Kuřim  ve 
výměře 2114 m2 (t.j. celý oplocený areál garáží vč. mycí rampy na 
ul. Na  zahrádkách v Kuřimi) "Kolektivu  majitelů garáží" za cenu 
3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou (roční úhrada 6.342,- Kč). 
 
RNDr. Poledňák - záměr byl projednán na finanční komisi 
p. Žalud - zástupce kolektivu - připomínka viz příloha zápisu 
 
Starosta  navrhl   pro  nejasnost  podkladů   odklad  žádosti  do 
následujícího zasedání MZ. 
 
Hlasováno o návrhu: pro stažení 12 
 
3. Firma  D.C. s.r.o. se  sídlem Blansko, Dvorská  114 požádala o 

odprodej  části poz.parc.č.  PK 2485  o vým.  cca 500 m2, parc.č. 
3058/7 o vým. 3526 m2, parc.č. 3057/4 o vým. 433 m2 v k.ú. Kuřim. 
Druhé dvě parcely byly v současné  době vykoupeny od Města Brna k 
realizaci záměrů AMP. AMP však o tyto pozemky neprojevila zájem a 
tudíž  zůstaly ve  vlastnictví  Města  Kuřimi. Firma  D.C. s.r.o. 
(zabývá se servisem  a poradenskou  službou tiskárnám) hodlá tyto 
pozemky  přičlenit  k  dalším  v  této  lokalitě  a vybudovat zde 
výrobní, skladové prostory, adm. objekty a soc. prostory (př.č.3) 
MR svým  usn. č. 354/95  ze dne 25.7.95  doporučila MZ schválit 
záměr na odprodej výše uvedených pozemků. 
Návrh na usnesení : 
1176/95 - MZ schvaluje  záměr na odprodej  části pozemku PK  2485 

          o vým.  cca 500  m2,  parc.č.  3058/7 a  parc.č. 3057/4 
          o celkové výměře cca 4 500 m2 firmě D.C. s.r.o. Blansko 
          za cenu 150,- Kč/m2 s  tím, že nabyvatel uhradí veškeré 
          náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy. 
 
Hlasováno o návrhu: pro  12 
 



Informace : 
Plavecký areál Kuřim - pronájem restaurace a býv. hydroterapie 
Usn.  MZ   č.  1150/95  z  26.6.95   byl  schválen  Ing.Jaroslavu 
Kolaříkovi,  Kuřim,  Popkova  1002   pronájem  restaurace, bývalé 
hydroterapie  a  kanceláře  v  obj.  PA  v  Kuřimi za stanovených 
podmínek.  Ing.Kolaříkovi  byly   předloženy  k  podpisu  nájemní 
smlouvy v duchu výše citovaného  usnesení. Ten odmítá  smlouvu na 
pronájem  restaurace podepsat  s  tím,  že od  17.7.95 restauraci 
uzavře  a  hodlá  provozovat  pouze  prostory bývalé hydroterapie 
- nočního baru.  Do dnešního dne  však nájemní smlouva  za strany 
Ing. Kolaříka podepsána není. 
Pro  inf.  uvádíme,  že  Ing.Kolařík  od  1.4.95  do dnešního dne 
užívá    pronajaté  prostory  beze  smluvně,  tudíž není  hrazeno 
nájemné z nebytových prostor. 
Předmětnou  záležitost   projednala  MR  dne   11.7.1995  a  svým 
usnesením  č.  339/95  vzala  na  vědomí,  že smlouva na pronájem 
restaurace Sport nebude akceptována  a pozastavila podpis nájemní 
smlouvy prostor bývalé hydroterapie.  Dnem 11.7.1995 MR vyhlásila 
veřejnou  nabídku  na  pronájem  uvedených  provozoven. Záměr byl 
vyvěšen dne  11.7.1995, o budoucím  nájemci pronajímaných prostor 
t.j. restaurace SPORT a nočního baru bude jednat příští MZ. 
"Smlouvou o zapůjčení  nebytových prostor" ze dne  17.7.1995 byly 
prostory   restaurace   PA   zapůjčeny   firmě  CONSUMIA  s.r.o., 
zastoupené Jiřím Fremlem, vedoucím ekonomiky, na dobu  určitou do 
30.9.1995.  Výše úhrady  byla  stanovena  dohodou a  činí 7.000,- 
Kč/měsíc. Úhrada energií a služeb bude hrazena ve skutečné výši. 
Obdobná  "smlouva o  zapůjčení nebytových  prostor"  byla předána 
Ing.J.Kolaříkovi na  zapůjčení prostor býv.  hydroterapie, rovněž 
do 30.9.1995  za cenu 4.000,-  Kč/měs. s tím,  že úhradu za  měs. 
7,8,9/95 uhradí Ing.Kolařík před  podpisem smlouvy. Energie budou 
účtovány ve skutečné výši. 
 
-  p. Holman - projednat, proč město od p. Kolaříka a p.Hlaváčka 
odkupuje jejich dluhy 
 
 
Manž. Karmazínovi - přidělení obecního bytu 
Manž. Karmazínovi jsou v současné  době zařazeni na prvém místě v 
pořadníku na  přidělení obecního bytu  na základě žádosti  ze dne 
9.6.1992  a dodatku  z 16.9.1992.  Šetřením bylo  zjištěno, že na 
základě  dědictví  po  paní  Ludmile  Tesařové  - matce pí. Jitky 
Karmazínové,   vznikl   manž.   Karmazínovým   společný  nájem  k 
družstevnímu dvoupokojovému bytu č. 25  v Brně, Řezáčova ul. 32 a 
to rozhodnutím st.  notářství v   Brně ze  dne 10.6.1992  č.j. 2D 
1099/91.  Předmětný byt  manž. Karmazínovi  pronajali na  dobu od 
1.6.1995  do  31.5.1996, jako důvod uvedli zaměstnání mimo Brno. 
Tuto skutečnost  projednala MR na  svém zasedání dne  29.6.95 a v 
uvedené  záležitosti   přijala  usnesení  číslo   302/95,  kterým 
doporučila  MZ vyškrtnout  manžele Karmazínovy  z pořadníku  i se 
seznamu žadatelů o byt. 
Návrh na  usnesení : 
1177/95 - MZ   schvaluje  vyškrtnutí   manž.  Karmazínových  t.č. 
          přechodně bytem  Kuřim, Wolkerova 947 z  pořadníku i se 
          seznamu žadatelů o byt 
 
Hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 



2.Informace  o  ukončení investiční 
    akce rekonstrukce  ul. Pod horkou 
    a Křižkovského - mat.č.2 
 
Návrh na usnesení  : 
1178/95 - MZ bere na vědomí  informmaci o rekonstrukci komunikace 
          ul. Pod Horkou a ul. Křižkovského 
 
Hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 
 

3.Průběžná   informace   o   výstavbě 
    TKR a provozu INFOKANÁLU - mat.č. 3 
 
 
Návrh  na usnesení  : 
1179/95 - MZ bere  na vědomí průběžnou  informaci o výstavbě  TKR 
          a provozu INFOKANÁLU 
 
Hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 
 

4.Výsledky  hospodaření   města 
    /I. pol. 95/ - mat.č.4 
 
 
Návrh na usnesení : 
1180/95 - MZ   bere   na   vědomí   výsledky   hospodaření  města 
          k 30.6.1995 
 
Hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 
 

5. Materiál - různé 
 
5.1. - odměny členům MZ a komisí za II. čtvrtletí 1995 
 
Návrh na  usnesení : 
1181/95 - MZ   schvaluje   příkaz    k   převodu   peněz   členům 
          zastupitelstva a komisí za II.  čtvrt. r. 1995 , 
 
p. Herman - námitka proti navržené  výši odměny ing. Markovi a p. 
Vodkovi, v rozporu  s přijatými zásadami o odměňování  členů MZ a 
kommisí MR 
 
Hlasováno o návrhu: pro 9, proti 3 
 
p. Herman  navrhuje aby se  členové zastupitelstva vzdali  svých 
odměn 
p. Holman navrhuje, aby se odměny věnovali na dobročinné účely 
 
Hlasováno o návrhu  p. Hermana: pro 3, proti 7,  zdržel 2 - návrh 
nebyl přijat 
 
 



5.2.  - úvěr  k dokončení  TKR a  dalších investičních  akcí 
        města 
 
V úvodu vysvětlil starosta důvody, které vedly MR k podání tohoto 
návrhu. Námitky z řad členů MZ byli proti výši úvěru /20 mil. Kč/ 
v době, kdy  není ani v konceptu  předložen program rozvoje 
 
p.- Herman - prosazuje  rekonst. kanalizace ul. Podhoří, 
navrhuje vzít úvěr  do výše 8 mil. , účelově  na dokončení TKR se 
lhůtou splatnosti do konce volebního období - návrhu nehlasováno 
 
p. Holman - navrhuje, aby bod jednání byl přesunut 
 
dr.  Poledňák -  výši omezit  na 10  mil. dokončení  TKR, 
 
p. Zejda - komise výstavby  projednala prioritní akce na r. 1996 
v pořadí - kanalizace Podhoří a  podchod pod nádražím, 
 
Po  krátké přestávce,  kdy proběhlo  jednání o  možném kompromisu 
předložil starosta upravený návrh. 
 
 
Návrh na usnesení : 
1182/95 - MZ souhlasí s přijetím úvěru  do Celkové výše 10 mil.do 
          lhůty splatnosti 6 let. a ručením - nemov. majetek. PA, 
          budova Tišnovská, obchodní dům nám. Osvobození. Čerpání 
          - do   7  mil.   na  TKR,   zbylá  část   bude  na  již 
          profinancované  investiční  akce.  O  takto  uvolněných 
          finančních prostředcích rozhodne MZ. 
 
hlasováno o návrhu: pro 12 
 
 
Návrh  na  usnesení  : 
1183/95 - MZ schvaluje záměr města na odprodej menšinového podílu 
          TKR a ukládá MR provést průzkum poptávky 
 
Hlasováno o návrhu: pro 11, proti 1 
 
 

6.Zpráva     o     výsledku     kontroly 
    plnění usnesení MZ, MR Kuřim 
 
Návrh na usnesení : 
1184/95 - MZ  bere na  vědomí zprávu  o výsledku  kontroly plnění 
          usnesní MZ, MR Kuřim 
 
Hlasováno o návrhu: 10, zdrželi 2 
 
 
 

7.Vyhláška města  Kuřimi o pronájmu 
    bytů a bytových náhradách 
 
p. Holman - připomínky k předloženému materiálu 
- kdo je oprávněm svými body ovlivnit pořadí v pořadníku 
návrh na  rozšíření údajů pro stanovení pořadí v pořadníku 
- vyškrtnou bytová komise, čl. II, bod 2 - výběr mezi nimi 



1 člen odešel 
 
p. Herman -  změna čl. III, bod 6 - vyškrtnout od druhé věty  - 
každý člen bytové komise ..... 
 
hlasováno: pro 2, proti 7, zdržel se 2 
 
Holman, č. III, odst.7 - pořadník se předkládá MZ na vědomí 
 
 
Návrh  na  usnesení  : 
1185/95 - MZ   schvaluje  vyhlášku   o  pronájmu  bytů a bytových 
          náhradách  s tím,  že vkládá  v čl.  II, bod  2 provede 
          výběr mezi  nimi a v čl.  III. v bodě 6  se vypouští od 
          věty "Každý člen bytové komise ...." 
 
Hlasováno o návrhu: pro 9, proti 3 
 
 
 

8. Různé 
 
8.1. stanovisko  MR k interpretaci článku  3, odst.2., vyhlášky o 
převodu a pronájmu majetku města ze dne 22.4.1992 
 
 
dr.   Poledňák   -   materiál   je   pouze   k  informaci  členům 
zastupitelstva,  nepřijme-li  zastupitelstvo  v  této  věci  jiné 
usnesení, bude takto MR nadále postupovat 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
1186/95 - MZ ukládá MR předkládat bytový pořadník k informaci MZ 
 
 
8.2. navržené úpravy dopravního značení v Kuřimi 
 
p.  Holman -  doplnit o  17 -  zrušit parking  reservé OÚNZ  před 
poliklinikou a vymezit zákaz parking resezvé pro vozy invalidů 
MUDr. Klírová - bod 12 zrušení zákazdu vjezdu škrtnout 
p. Kobzinek - bod 8 - doplnit zákaz stání od do 
p. Herman  - doplnit značku  pozor vjezd požárních  vozidel z ul. 
Zahradní na ul. Legionářská 
 
Hlasováno o návrhu: pro odložení 11 
 
 
Návrh na  usnesení : 
1187/95 - MZ  odkládá  projednání  materiálu  o  provedení  úprav 
          dopravního značení  ve městě Kuřimi  a požaduje doplnit 
          jej o vyjádření odboru výstavby. 
 
 
 
 
8.3. pronájem Kulturního domu na Podlesí 
 



Návrh na usnesení : 
1188/95 - MZ  schvaluje záměr  města pronajmout  nejvyšší nábídce 
          část kulturního  domu na Podlesí  za účelem provozování 
          pohostinských  služeb  v  pátek  a  v  sobotu s tím, že 
          nájemce umožní  konání dalších akcí  povolených městem. 
          Nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
          min. nájemné činí 4.000,-/rok včetně energie. 
Hlasováno o návrhu:pro 11 
 
 
8.5. Rozesílání písemných materiálu k jednání MZ občanům města 
 
Návrh  na  usnesení  : 
1189/95 - MZ  ukládá   rozesílat  písemné  materiály   k  jednání 
          zastupitelstva každému občanu města, který o ně písemně 
          požádá (za cenu režijních nákladů). 
 
 
p. Holman - informovat prostřednictvím INFOKANÁLU 
 
Hlasováno o návrhu: pro 11 
 
 
MUDr. Klírová - úprava okolo hřbitova 
p. Herman - formou interpelace  - Městská pekárna - řešení tohoto 
objektu - stávající stav 
p. Jarůšek - návrh na zařazení  inv. akce - zavedení plynovodu ul. 
Vališova 
 
 
Jednání  MZ ukončil  starosta ing.arch.Vladislav  Růžička v 21.00 
hod. 
 
 
 
 
                                    Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                             starosta 
 
 
 
Zapsala : M. Ciková 
dne : 8.8.1995 


