
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S  č. 9/95 
 
      ze zasedání MZ Kuřim čís.9/95 konaného dne 18.9.1995 
         v obřadní místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman,   Ing.arch.M.Janča,   J.Kobzinek,   H.Krejčí 
           Ing.M.Krupica,  Ing.J.Marek,  K.Múčková, Ing.H.Novotná 
           V.Zejda, Mgr.J.Zorník - přítomno 13 členů MZ 
 
Omluveni : MUDr.Z.Klírová,PaedDr.D.Holman,Ing.A.Jarůšek,Ing.J.Němec 
           Ing.Veselý - tajemník 
 
Starosta  města zahájil jednání MZ v 17.05 hod. 
 
Ověřovaté zápisu: MUDr.M.Dvořáčková a K.Múčková 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Návrhová komise : J.Kobzinek, Mgr.J.Zorník 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
 

Program 
  I. Majetkoprávní úkony 
 II. Koncepce bytové politiky a privatizace 
     byt.fondu města Kuřimi 
III. Novela vyhlášky o pronájmu bytů a byt.náhradách 
 IV. Novela vyhlášky o udržování čistoty a veřej.pořádku 
  V. Koncepce rozvoje města - dílčí část r.1995 
 VI. Zpráva o instalaci měř. a regul.tepla v byt.domech 
VII. Různé 
 
Hlasováno o programu: pro 13 
 
     Úvodem jednání starosta informoval  členy MZ o znovuodhalení 
pomníku  letce O.Jebáčka  jako součásti  oslav 50.výročí ukončení 
2.světové války. Jeho památku uctili přítomní minutou ticha. 
 
 
 
 
I. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY - mat.č.1 
 
   NOVÉ ZÁMĚRY 
1. Alman Jiří, Šugarová Zdeňka, Brno, Eimova 6 - žádost o 
odprodej  pozemku parc.č.  3277 k.ú.  Kuřim o  výměře 1728 m2 pro 
stavbu RD a provozovny 
Dle konceptu ÚP  je parcela určena k využití  jako plocha městské 
veř. zeleně. Dle vyjádření městského architekta by se pozemek měl 
ponechat  jako  rezerva  pro   rekreační  a  sportovní  aktivity, 
doplněné plochou zeleně (příl. č. 1). 
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Návrh  na usnesení  : 
1190/95 - MZ odkládá projednání  záměru na odprodej pozemku parc. 

     č.  3277 k.ú.  Kuřim ve  výměře 1728  m2 až  po schválení ÚP 
     města 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - návrh byl schválen 
 
 
   SCHVÁLENÉ ZÁMĚRY 
1.  KD Podlesí  -  pronájem  za účelem  provozování pohostinských 
služeb v pátek a v sobotu s tím, že nájemce umožní konání dalších 
akcí  povolených městem.  Správní  odbor  navrhuje nájem  na dobu 
neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  lhůtou,  min. nájemné 4.000, 
- Kč/rok včetně energie. 
Záměr  byl zveřejněn  po dobu  30-ti dnů,  v této  lhůtě byly MěÚ 
doručeny následující nabídky : 
1. Motyčka   Jaromír,  Lomnice  u  Tišnova   -  respektuje  výši 
   navrženého nájemného t.j. 4.000,- Kč/rok včetně energií 
2. Múhlpacher František, Kuřim, Popkova  994 - požádal o pronájem 
   bez uvedení výše nájemného 
3. Mrázek  Pavel, Brno-Ivanovice, ul.  Hatě 12 -  min. nájemné je 
   ochoten zvýšit po prohlídce pronajímaných prostor 
 
p.Herman    - námitkuje výši nájemného, dle jeho výpočtů nebude 
      stačit  ani na úhradu enerie 
Dr.Poledňák  - navrhuje  KD na  Podlesí pronajmout  p.J.Motyčkovi 
     (jako jedinému  místnímu zájemci) za  cenu energií, nejméně 
     však za 4.000,-Kč/rok 
Návrh na usnesení : 
1191/95 - MZ  schvaluje  pronájem  části KD  na Podlesí za účelem 
     provozování  pohostinských  služeb  (dva  dny  v týdnu) panu 
     Jaromíru  Motyčkovi,   bytem  Lomnice  u   Tišnova  na  dobu 
     neurčitou  s tříměsíční  výpovědní lhůtou  za cenu  energií, 
     minimálně však 4.000, - Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
 
2.  Firma  dc  s.r.o.  se  sídlem  Blansko,  Dvorská 114 - žádost 
o odprodej pozemků - lokalita Záhoří do klínů 
     Usn. MZ č. 1176/95 z 7.8.95 schválen záměr na odprodej části 
pozemku PK  č. 2485 o  vým. cca 500  m2, parc.č. 3058/7  a 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. Schválený záměr  byl vyvěšen v době od 
8.8. do 11.9.95 - bez připomínek (příl. č. 2). 
     Dle Dr.Vlasákové  by však parc.č.3057/4  (cesta) měla zůstat 
v majetku města. Navrhuje tuto parcelu vyjmout z odprodeje. 
Návrh  na usnesení  : 
1192/95 - MZ schvaluje odprodej  části pozemku PK č.2485 o výměře 

     cca  500 m2,  parc.č. 3058/7  o výměře  3526 m2 (celk.výměra 
     odprodávaných poz.  cca 4 100m2) firmě  dc s.r.o. Blansko za 
     cenu 150,-  Kč/m2 s podmínkou,  že nabyvatel uhradí  náklady 
     spojené s uzavřením kupní smlouvy 
 
     MR svým usn. č. 389/95  z 14.8.1995 schválila záměr odprodat 
firmě dc  s.r.o. Blansko část  poz.parc.č. PK 1697/3,1696  a 2483 
o celkové  výměře cca  400 m2  v k.ú.  Kuřim za  cenu 150,- Kč/m2 
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s tím, že  nabyvatel uhradí veškeré  náklady spojené s  uzavřením 
KS. 
Schválený  záměr byl zveřejněn od 14.8. do 15.9.95. 
Návrh  na usnesení  : 
1193/95 - MZ schvaluje  odprodej části  pozemku PK č. 1696,1697/3 

     a 2483  o celkové výměře  cca 400 m2  v k.ú. Kuřim  firmě dc 
     s.r.o. Blansko, Dvorská  114 za cenu 150,- Kč/  m2 s tím, že 
     nabyvatel uhradí  veškeré náklady spojené  s uzavřením kupní 
     smlouvy 
Hlasováno pro oba návrhy : pro 13 - návrhy byly schváleny 
 
 
3. Pronájem restaurace v areálu PA Kuřim 
Dr.Poledňák  -  Na  vyhlášení   veřejné  nabídky  odpověděli  tři 
zájemci,  o jednom  z nich  však rada  obdržela velice  negativní 
reference.  Proto MR  usn. č.  405/95 z  22.8.1995 doporučila  MZ 
schválit pronájem  restaurace v areálu PA  Kuřim nejvyšší nabídce 
mezi zájemci : 
     a)  Cupáková  Miluše,  Kuřim,  Na  Královkách  900  + Černík 
         Ladislav, Na Bílém potoce 277, Vev. Bitýška 
     b)  Kubelková Kamila, M.Hubnerové 14, Brno-Řečkovice 
s tím, že  shora uvedení uchazeči doloží  k podpisu smlouvy výpis 
trestního rejstříku a koncesní listinu. 
V den  zasedání MZ  však odstoupila  od záměru  p.Kubelková, jako 
zájemci tak zůstali p.Černík a p.Cupáková 
p.Herman - ohradil  se proti postupu, jakým byl  jeden za zájemců 
vyškrtnut 
Dr.Poledňák - trestní rejstřík není veřejná záležitost, rada nemá 
     oprávněni informovat veřejnost 
Návrh na usnesení : 
1194/95 - MZ schvaluje pronájem  restaurace v objektu PA v Kuřimi 
     paní Miluši Cupákové , Kuřim,  Na Královkách 900 a Ladislavu 
     Černíkovi,  Na Bílém  potoce 277,Veverská  Bitýška za  cenu 
     13.548, -Kč/měsíc + energie 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - návrh byl schválen 
 
 
4.  Pronájem  bývalé  hydroterapie  -  nočního  baru  v areálu PA 
v Kuřimi 
MR svým  usn. č. 404/95  doporučila MZ schválit  pronájem nočního 
baru  v  areálu  PA  v  Kuřimi  Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi, Kuřim, 
Popkova 1002 
p.Herman - dotaz na stanovisko p.Kolaříka 
Dr.Poledňák - Ing.Kolařík byl předem informován 
Návrh na usnesení  : 
1195/95 - MZ schvaluje pronájem nočního baru v areálu PA v Kuřimi 
     Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi,  Kuřim,   Popkova  1002  na  dobu 
     určitou 5 let za podmínek : 
     - roční úhrada nájemného 67.478,- Kč bez energií a služeb 
       (měs. úhrada 5.623,- Kč) 
     - valorizační dodatek 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - návrh byl schválen 
 
 
5. Darovací  smlouva na převod  vykoupeného RD čp.  118 v Kuřimi, 
Podhoří rodině Bikarových 
Usn.  MZ č.  1148/95 byla  schválena darovací  smlouva na  převod 
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vykoupeného  RD čp.  118 v  Kuřimi, ul.  Podhoří k.ú. Kuřim manž. 
Bikarovým a  pronájem části poz.parc.č. 870  (bez proluky mezi RD 
čp. 117 a 118) za symbolickou 1,- Kč/rok. 
     Dle  písemného prohlášení  manž. Bikarových  ze dne  23.8.95 
nepřijímají tito městem nabídnuté řešení na převod RD čp. 118. 
S odvoláním na výše uvedené MR usn. č. 428/95 z 5.9.95 doporučila 
MZ zrušit usn. č. 1148/95 ze dne 26.6.95. 
Návrh  na  usnesení  : 
1196/95 - MZ ruší usnesení číslo 1148/95 ze dne 26.6.1995 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - návrh byl schválen 
 
     K  dalšímu   využití  vykoupeného  RD  čp.   118  v  Kuřimi, 
ul.Podhoří : 
Na  správní odbor  MěÚ v  Kuřimi se  dostavil vlastník sousedního 
objektu Ing.  Václav Emmer, který  ústně požádal o  odprodej domu 
čp.  118. Pan  Emmer cenu  za  vykoupený  RD ve  výši 120.000  Kč 
akceptuje. 
p.Herman - dle stanoviska hygienika je dům neobývatelný, proč byl 
     tedy  nabízen rodině  Bikarů. Nesouhlasí  s přímým  prodejem 
     p.Emmerovi, navrhuje vyhlásit veřejnou nabídku 
Ing.Růžička - vysvětlil situaci 
Protinávrh p.Hermana : 
Návrh na usnesení  : 
     MZ  vyhlašuje  veřejnou  nabídku  na  prodej  RD  na Podhoří 
č.p.118 v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 4,proti 5, zdrž 4 - návrh nebyl schválen 
Návrh na usnesení  : 
     MZ  vyhlašuje  záměr  na   adresný  odprodej  domu  čp.  118 
v Kuřimi, ul.  Podhoří Ing.Václavu Emmerovi za  cenu 120.000,- Kč 
s tím, že uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy 
Hlasováno  o  návrhu  :  pro  8,  proti  3,  zdrž.2 - návrh nebyl 
     schválen 
 
 
6. Okresní úřad  Brno-venkov, ref. zdrav. a soc.  věcí - pronájem 
l kanceláře v budově MěÚ v Kuřimi 
Na MěÚ v Kuřimi bude zřízeno kontaktní pracoviště oddělení státní 
soc.podpory  OKÚ Brno-venkov. 
     Za tímto účelem MR usn. č. 390/95 schválila záměr na adresný 
pronájem l kanc. v budově MěÚ  v Kuřimi OKÚ Brno-venkov, RZaSV za 
cenu 380,- Kč/m2/rok a cenu služeb. Schválený záměr byl zveřejněn 
od 14.8.1995 po dobu 30-ti dnů. 
Návrh na  usnesení : 
1197/95 - MZ schvaluje pronájem  l  kanceláře v  budově MěÚ Kuřim 

     OKÚ Brno-venkov, RZaSv za cenu 380,- Kč/m2/rok a cenu služeb 
     (roční úhrada nájemného vč. služeb činí 16.080,- Kč) 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - návrh byl schválen 
 
 
Ing.Růžička  odchází  přivítat  návštěvu  ze  Slovinska, která do 
Kuřini přijela navštívit hrob  svého příbuzného, padlého na území 
města ve 2.světové válce . 
Přítomnno  - 12 členů MZ 
 
Slova se ujal Dr.Poledňák. 
II.  KONCEPCE PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA KUŘIMI - mat.č.2 
Návrh  koncepce privatizace  byt. fondu  předložil p.P.Vodka  dle 
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stanoviska finanční komise a po  předchozím projednání na MR jako 
materiál informační k připomínkování. 
p.Herman   -  navrhuje,   aby  nebyly   do  koncepce  privatizace 
     byt.fondu vtahovány politické  úvodníky p.Vodky. Pokud tento 
     mat.bude uveřejněn,  žádá uveřejnění v plném  znění , aby se 
     k němu mohli občané vyjádřit 
 
 
III.  NOVELA  VYHLÁŠKY  O  PRONÁJMU  BYTŮ  A BYTOVÝCH NÁHRADÁCH - 
mat.č.3 - bez připomínek 
Návrh na  usnesení : 
1198/95 - MZ  schvaluje  novelu  obecně  závazné  vyhlášky  města 
     Kuřimi o pronájmu bytů a bytových náhradách 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - návrh byl schválen 
 
 
IV.  NOVELA VYHLÁŠKY  O UDRŽOVÁNÍ  ČISTOTY A  VEŘEJNÉHO POŘÁDKU - 
mat.č.4 - bez připomínek 
Návrh na  usnesení : 
1199/95 - MZ  schvaluje  novelu  obecně  závazné  vyhlášky  města 
     Kuřimi o udržování čistoty a veřejného pořádku 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - návrh byl schválen 
 
 
V. KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA - mat.č.5 předkládá Ing.Růžička 
Dr.Poledňák  - předložil  dodatečně návrh  na doplnění  materiálu 
č.5 o přehled vybraných úkolů  oprav modernizace a investic města 
Kuřim r.95. 
      Parkoviště ul.Školní .................. 300.tis 
      Drobné inv. akce do 50.tis............. 300.tis 
      (chodník u sokolovny, komunikace ul.Jánská, Kout...) 
p.Herman -  prosazuje doplnění usnesení  o příslib, že  nejbližší 
      další investiční akcí  bude dobudování infrastruktury města 
      v  96  na  Podhoří,   V  Koutě  atd.  (kanalizace,  vodovod, 
      a další inž.sítě) 
L.Zejda -  hovořil o jednotlivých investičních  akcích a důvodech 
     jejich upřednostnění 
Návrh na  usnesení : 
MZ  schvaluje  realizaci  investičních   akcí  v  roce  1995  dle 
předloženého přehledu  úkolů oprav, modernizace  a investic města 
Kuřimi pro  rok 1995 
Hlasováno o p usnesení s doplněním : pro  8 - návrh nebyl 
schválen ( hlasováno znovu - viz str.7 ) 
 
 
 
VI.  ZPRÁVA O  INSTALACI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLA  V BYTOVÝCH DOMECH 
     VE MĚSTĚ - mat.č.6 - bez připomínek 
 
 
VII. RŮZNÉ - mat.č.7 
* Pronájem Dělnického domu organizaci Městský dům dětí a  mládeže 
p.Herman - pochybuje o vhodnosti DD pro tuto organizaci - je proti 
V.Zejda -  vyslovil názor, že" komunisté  zde dělají obstrukce ". 
     Prostřednictvím Domu  mládeže je zde  možnost vybudovat soc. 
     zařízení,  neboť v  letošním roce  mohou zaplatit  zálohu ve 
     výši 100.000,-Kč 



                              - 6 - 
Návrh na  usnesení : 
MZ  schvaluje   záměr  města  adresně   pronajmout  Dělnický  dům 
organizaci   Městský  dům   dětí   a   mládeže.  Cena   nájmu  do 
130,-Kč/m2/rok a úhrada provozních nákladů 
Hlasováno o návrhu :  pro 8 - návrh nebyl schválen 
( hlasováno znovu - viz str. 7 ) 
 
* Návrh na odkoupení pohledávky SPT TELECOM a.s. u fy Delfín 
Dr.Poledňák - návrh se stahuje, 
 
 
* ÚSP Kociánka - žádost o finanční úlevu, na oplátku nabízí pomoc 
a účast při  různých kulturních akcích. Úleva  bude započítána na 
vrub Kulturního fondu 
Návrh na  usnesení : 
1200/95 - MZ schvaluje slevněné  nájemné PA Kuřim Ústavu sociální 
     péče Brno-Kociánka 10.000,-Kč/hod./týdně/sezóna 95/95 
Hlasováno o návrhu :  pro 12 - návrh byl schválen 
 
 
* SOKOL Kuřim - žádost o poskytnutí fin.příspěvku 
TJ Sokol nebyl schválen příspěvek na 2.pololetí r.1995 s odkazem, 
že mají  svoji žádost konkretizovat.  V nové žádosti  je upřesněn 
požadavek. 
Materiál bez připomínek. 
Návrh na  usnesení : 
1201/95 - MZ schvaluje  příspěvek z  Kulturního fondu, 24.000,-Kč 
     Sokolu Kuřim na nákup sportovního nářadí 
Hlasováno o návrhu : pro 9 - návrh byl schválen 
 
 
* Návrh  na zhotovení  vlajky města  v rámci  oslav 770 let města 
Kuřimi p.Mgr.R.Keprtem a jeho projednání  v Poslanecké sněmovně ČR 
- mat.č.9 
Návrh na  usnesení : 
MZ  schvaluje  zhotovení  návrhu vlajky  města  a jeho projednání 
v Poslanecké sněmovně ČR 
Hlasováno o návrhu : pro 8 - návrh nebyl schválen 
( hlasováno znovu - viz str. 7 ) 
 
* Žádost SMK  na přidělení finanční  částky na nákup  techniky na 
zimní údržbu komunikací 
Návrh na  usnesení : 
1202/95 - MZ   schvaluje   mimořádný   příspěvek  130.000,-Kč 
     příspěvkové  org. Služby  města Kuřimi  k nákupu  radlice na 
     sníh a sypače 
Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 1 - návrh byl schválen 
 
 
* Bezúplatný převod  HIM Haki lešení a  plechové garáže z majetku 
města do majetku SMK 
Návrh na  usnesení : 
1203/95 - MZ schvaluje bezúplatný převod HIM Haki lešení 63000,-Kč 
     a plechové garáže DHIM 3600.-Kč do majetku SMK 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
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* Oprava usnesení MZ 1161/95 
V  usnesení  o  odkupu  pohledávky  byl  zmíněn  jako  dlužník  i 
Ing.Jaroslav  Kolařík.  Pan  Kolařík  je  dlužníkem  města, avšak 
v tomto uvedeném  případě bylo fakturováno  panu Hlaváčkovi. Toto 
je i odpověď na interpelaci Dr.Holmana ze dne 7.8.95 
Návrh na  usnesení : 
1204/95 - MZ  opravuje  své   usnesení  č.  1161  takto: 
      slova "a Kolaříka" se vypouští 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž. 2 
 
 
Přestávka - 18.00hod -18.30 hod. 
 
Návrat Ing.Růžičky  - přítomno 13 členů MZ 
 
Ing.Růžička   navrhuje  vrátit   se  zpět   k  projednaným,   ale 
neodsouhlaseným materiálům. 
 
Návrat k mat.č.5 
* Investiční výstavba a údržba města 
Ing.Růžička - zdůvodnil prioritu plánovaných akcí 
p.Herman  -  nesouhlasí  s  prioritním  vybudováním parkoviště na 
     ul.Školní 
Ing.Růžička-  vysvětlil  (není  možno  u  prodejny  kovomatu  a 
     potravin nikde  zaparkovat), zafinancování parkoviště  od fy 
     Elprum (za pozemek) 
Návrh na  usnesení : 
1205/95 - MZ schvaluje  realizaci  investičních akcí v  roce 1995 
     dle   předloženého   přehledu   úkolů   oprav,   modernizace 
     a investic města Kuřimi pro rok 1995 s doplněním 
Hlasováno o návrhu : pro 10, proti 1, zdrž.2 - návrh byl přijat 
 
 
Návrat k mat.č.9 
* Zhotovení návrhu vlajky města  v rámci  oslav 770 let města 
Kuřimi Mgr.R.Keprtem a jeho projednání v Poslanecké sněmovně ČR 
Ing.Růžička -" jde  o zviditelnění  města a jeho prezentaci 
Návrh na  usnesení : 
1206/95 - MZ  schvaluje  zhotovení  návrhu  vlajky  města  a jeho 
     projednání v Poslanecké sněmovně ČR 
Hlasováno  o návrhu : pro 9 ,zdrž 4 - návrh byl přijat 
 
 
* Pronájem Dělnického domu organizaci Městský dům dětí a  mládeže 
Ing.Růžička  -  vzniklo  by  zde  kulturní  centrum  pro  město, 
     prostředí bude zkulturněno 
Návrh na  usnesení : 
1207/95 - MZ schvaluje záměr města na adresný pronájem Dělnického 
     domu organizaci  Městský dům dětí  a mládeže. Cena  nájmu do 
     130, -Kč/m2/rok a úhrada provozních nákladů 
Hlasováno o návrhu : pro 9, zdrž 4 - návrh byl přijat 
 
 
Dr.Poledňák : 
* navrhl   zanést do   usnesení  MZ   gratulaci  členu  městského 
zastupitelstva Ing.A.Jarůškovi k narození 2.dítěte. 
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Návrh na  usnesení : 
MZ  blahopřeje  členu  MZ  p.Ing.A.Jarůškovi  k  narození dalšího 
potomka 
Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 3, zdrž 3 - návrh nebyl přijat 
 
 
* Vyhlášení 3. kola výběrového řízení k čerpání  příspěvků z KF 
Návrh na  usnesení : 
1208/95 - MZ  vyhlašuje  další  kolo výběrového  řízení k čerpání 
     příspěvků  z  Kulturního  fondu.  Přihlášky  lze  podávat do 
     15.10.1995 na MěÚ Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
* Rozhodnutím  zdravotního  rady  Dr.Lejska  nebude  mít od 25.9. 
Kuřim sanitku pro rychlou zdravotnickou pomoc. Tato se bude volat 
z Tišnova a  dále se zhodnocuje ekonomičnost  LSPP během všedních 
dnů. 
Diskuse  o   kritickém  stavu  financování   LSPP  po  upozornění 
MUDr.Klírové 
Návrh na  usnesení : 
1209/95 - MZ  vzalo  na  vědomí informaci  MUDr.Z.Klírové o stavu 
     LSPP  v Kuřimi  a pověřuje  starostu města  k jednání  s OKÚ 
     a ministerstvem zdravotnictví o zachování LSPP v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
 
p.Herman : 
* Nedostal  odpověď na  interpelace ve  věci parkování  u pekárny 
     F + H na ul.Jungmannova 
     -  interpelace byla  zodpovězena  přímo  na zasedání  MR, na 
        které jako host byl p.Herman přítomen 
* Upozornil  na   chybu  v  usnesení  MZ   č.1185/95  k  Vyhlášce 
     o pronájmu bytů 
Dr.Poledňák - navrhuje toto usnesení opravit 
Návrh na  usnesení : 
1210/95 - MZ schvaluje opravu usn.1185. 
     Text:"... se vypouští se od věty..." 
     Oprava:vypouští se slova " bytové komise a " 
Hlasováno o návrhu : pro 9 - návrh byl schválen 
 
 
Diskuse : 
 
1. Dotaz se na koncepci parkování ve městě :Na ul.U stadionu, kde 
     tazatel bydlí parkuje mnoho  aut při fotbalovém utkání, nebo 
     při  letním provozu  koupaliště -  žádá ošetření  dopravními 
     značkami 
Dr.Poledňák  -  dopravní  značení  bude  prověřeno,  řešením bude 
     zpracování koncepce dopravního značení ve městě 
 
2. Ulice Na  zahrádkách - špatný stav kanalizační  sítě, které má 
     za následek  rozmnožení potkanů. Dotaz,  zda město zajistilo 
     plošnou deratizaci veřejné kanalizační sítě 
Ing.Růžička -  schválená vyhláška to umožňuje a město tak učiní. 
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p.Múčková  - na  přístupové cestě  Kuřim -Podlesí  (nad skládkou) 
     majitel  pole  zanesl  plečkováním  cestu,  je neprůchodná a 
     druhá cesta kolem závodu " Vaillant" je také neprůchodná 
Ing.Růžička - situace bude  vyřešena postupem stavebních prací fy 
     Vaillant 
 
 
Mgr.Zorník  - dotaz na postup prací kabelizace ul.Pod vinohrady 
Dr.Poledňák  - zpoždění  dokončení etap  je sankcionováno,  je ve 
     vlastním zájmu firmy KTVM dodržovat termíny 
 
 
Starosta města  vyzval návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých 
usnesení MZ. 
 
1190/95 - MZ odkládá projednání  záměru na odprodej pozemku parc. 

     č.  3277 k.ú.  Kuřim ve  výměře 1728  m2 až  po schválení ÚP 
     města 
 
1191/95 - MZ  schvaluje  pronájem  části KD  na Podlesí za účelem 
     provozování  pohostinských  služeb  (dva  dny  v týdnu) panu 
     Jaromíru  Motyčkovi,   bytem  Lomnice  u   Tišnova  na  dobu 
     neurčitou  s tříměsíční  výpovědní lhůtou  za cenu  energií, 
     minimálně však 4.000, - Kč/rok 
 
1192/95 - MZ schvaluje odprodej  části pozemku PK č.2485 o výměře 

     cca  500 m2,  parc.č. 3058/7  o výměře  3526 m2 (celk.výměra 
     odprodávaných poz.  cca 4 100m2) firmě  dc s.r.o. Blansko za 
     cenu 150,-  Kč/m2 s podmínkou,  že nabyvatel uhradí  náklady 
     spojené s uzavřením kupní smlouvy 
 
1193/95 - MZ schvaluje  odprodej části  pozemku PK č. 1696,1697/3 

     a 2483  o celkové výměře  cca 400 m2  v k.ú. Kuřim  firmě dc 
     s.r.o. Blansko, Dvorská  114 za cenu 150,- Kč/  m2 s tím, že 
     nabyvatel uhradí  veškeré náklady spojené  s uzavřením kupní 
     smlouvy 
 
1194/95 - MZ schvaluje pronájem  restaurace v objektu PA v Kuřimi 
     paní Miluši Cupákové , Kuřim,  Na Královkách 900 a Ladislavu 
     Černíkovi,  Na Bílém  potoce 277,Veverská  Bitýška za  cenu 
     13.548, -Kč/měsíc + energie 
 
1195/95 - MZ schvaluje pronájem nočního baru v areálu PA v Kuřimi 
     Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi,  Kuřim,   Popkova  1002  na  dobu 
     určitou 5 let za podmínek : 
     - roční úhrada nájemného 67.478,- Kč bez energií a služeb 
       (měs. úhrada 5.623,- Kč) 
     - valorizační dodatek 
 
1196/95 - MZ ruší usnesení číslo 1148/95 ze dne 26.6.1995 
 
1197/95 - MZ schvaluje pronájem  l  kanceláře v  budově MěÚ Kuřim 

     OKÚ Brno-venkov, RZaSv za cenu 380,- Kč/m2/rok a cenu služeb 
     (roční úhrada nájemného vč. služeb činí 16.080,- Kč) 
 
1198/95 - MZ  schvaluje  novelu  obecně  závazné  vyhlášky  města 
     Kuřimi o pronájmu bytů a bytových náhradách 
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1199/95 - MZ  schvaluje  novelu  obecně  závazné  vyhlášky  města 
     Kuřimi o udržování čistoty a veřejného pořádku 
 
1200/95 - MZ schvaluje slevněné  nájemné PA Kuřim Ústavu sociální 
     péče Brno-Kociánka 10.000,-Kč/hod./týdně/sezóna 95/95 
 
1201/95 - MZ schvaluje  příspěvek z  Kulturního fondu, 24.000,-Kč 
     Sokolu Kuřim na nákup sportovního nářadí 
 
1202/95 - MZ   schvaluje   mimořádný   příspěvek  130.000,-Kč 
     příspěvkové  org. Služby  města Kuřimi  k nákupu  radlice na 
     sníh a sypače 
 
1203/95 - MZ schvaluje bezúplatný převod HIM Haki lešení 63000,-Kč 
     a plechové garáže DHIM 3600.-Kč do majetku SMK 
 
1204/95 - MZ  opravuje  své   usnesení  č.  1161  takto: 
      slova "a Kolaříka" se vypouští 
 
1205/95 - MZ schvaluje  realizaci  investičních akcí v  roce 1995 
     dle   předloženého   přehledu   úkolů   oprav,   modernizace 
     a investic města Kuřimi pro rok 1995 s doplněním 
 
1206/95 - MZ  schvaluje  zhotovení  návrhu  vlajky  města  a jeho 
     projednání v Poslanecké sněmovně ČR 
 
1207/95 - MZ schvaluje záměr města na adresný pronájem Dělnického 
     domu organizaci  Městský dům dětí  a mládeže. Cena  nájmu do 
     130, -Kč/m2/rok a úhrada provozních nákladů 
 
1208/95 - MZ  vyhlašuje  další  kolo výběrového  řízení k čerpání 
     příspěvků  z  Kulturního  fondu.  Přihlášky  lze  podávat do 
     15.10.1995 na MěÚ Kuřim 
 
1209/95 - MZ  vzalo  na  vědomí informaci  MUDr.Z.Klírové o stavu 
     LSPP  v Kuřimi  a pověřuje  starostu města  k jednání  s OKÚ 
     a ministerstvem zdravotnictví o zachování LSPP v Kuřimi 
 
1210/95 - MZ schvaluje opravu usn.1185. 
     Text:"... se vypouští se od věty..." 
     Oprava:vypouští se slova " bytové komise a " 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 13 
 
Ukončení jednání MZ v 19.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
Zapsala:Stražovská 
V Kuřimi dne 20.9.1995 



                             - 11 - 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
     1)  Majetkoprávní úkony 
     2)  Koncepce privatizace bytového fondu 
     3)  Novela vyhlášky o pronájmu bytů a bytových náhradách 
     4)  Novela vyhlášky o udržování čistoty a veřejného pořádku 
     5)  Koncepce  rozvoje města - Investiční  výstavba a - údržba 
         města - dílčí část r.1995 
     6)  Zpráva o  instalaci měření  a regulace  tepla v bytových 
         domech města 
     7)  Různé 
     8)  Unesení MR č.16/95 
     8a  Unesení MR č.17/95 
     8b  Unesení MR č.15/95 
     8c  Unesení MR č.14/95 
     8d  Unesení MZ č. 8/95 
     9)  Různé na poslední chvíli 
    10)  Ústav soc.péče - Kociánka - žádost o finanční úlevu 
    11)  TJ SOKOL Kuřim - Žádost o poskytnutí fin.příspěvku 
    12)  SMK - žádost o přidělení fin.prostředků 
    13)  Převod HIM a DHIM 
    14)  Omluvný list MUDr.Z.Klírové 
    15)  Souhrn přijatých usnesení dle návrhové komise 
    16)  Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr.Miluše Dvořáčková                     Květoslava Múčková 


