
M ě s t o   K u ř i m 
 
 
 
 
                 Z Á P I S  č.10/95 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís.10/95 konaného dne 30.10.1995 
        v  zasedací 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,  MUDr.Klírová, PaedDr.D.Holman, 
          Ing.A.Jarůšek, 
          Ing.F.Veselý - tajemník MěÚ 
          Přítomno 16 členů MZ 
 
Omluveni : Ing.J.Němec 
 
Jednání MZ zahájil starosta v 17,05 hodin. 
Ověřovatelé zápisu : Ing.J.Marek, J.Herman 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
Návrhová komise    : Ing.A.Jarůšek, V. Zejda 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
 
 

P r o g r a m : 
 
l. Majetkoprávní úkony 
2. Zpráva  o dodržování zákonnosti  a pořádku ve  městě - činnost 
   Městské policie 
3. Zpráva o dodržování zákonnosti a pořádku ve městě - Komise pro 
   projednávání přestupků 
4. Průběžná zpráva o výsledcích provozu plaveckého areálu 
5. Stanovisko města ke konceptu územního plánu města 
6. Nám.l května - změna urbanistické studie 
7. Program rozvoje města 
8. Návrh vlajky města 
9. Vyhodnocení žádostí o příspěvek z Kulturního fondu 
10.Vyhláška o poskytování informací občanům města 
11.Půdní vestavby 
12.Různé 
Hlasováno o návrhu programu : pro 15 
 
 
S ohledem na přítomnost veřejnosti jako první bod jednání MZ byla 
projednána otázka půdních vestaveb. 
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PUDNÍ VESTAVBY - průběžná zpráva 
Dr.Poledňák -  materiál předložen v  řádném termínu, součástí  je 
               důvodová zpráva 
J.Herman    -  dotaz, zda materiál je po stránce právní v pořádku. 
               Věc je třeba důkladně dovést do konce 
Dr.Poledňák -  dle  zákona 72/94  je toto  možné, smlouva podléhá 
               vkladu do katastru = kontrola správních orgánů 
Dr.Vlasáková-  §  17,18 zák.č. 72/94 Sb.  řeší  možnost  výstavby 
Dr.Poledňák -  smlouva je poměrně obsáhlý materiál, ten zatím není 
               k dispozici, práce neprozkoumaná, na okrese Brno - 
               venkov - několik málo příkladů 
J.Herman    -  znovu upozorňuje na  právní  čistotu 
Návrh usnesení: 
     MZ bere na vědomí stav  plnění usnesení MZ č.1156/95 
 
     MZ schvaluje výstavbu podkrovních bytů do vlastnictví investorů 
     způsobem  uvedeným  v  zák.72/94   Sb.  Město  poskytuje  půdní 
     prostory bezúplatně, avšak investoři hradí: 
     - rekonstrukci střechy vyvolanou vestavbou (s příslušnou zárukou) 
     - rekonstrukci komínů 
     - vyvolané investice 
     - spoluvlastnický podíl na pozemku jehož cena činí 100 Kč/m2 
     - úměrnou část nákladů spojených s právní agendou 
 
     MZ  si  vyhrazuje  schvalování  smluv připravených k podpisu. 
Hlasováno o návrzích :  pro 15 
 
V 17,20 se dostavil na jednání MZ Dr.Holman - přít. 16 členů MZ 
 
SCHVÁLENÉ ZÁMĚRY : 
 
1. KTVM, s.r.o. Velké Meziříčí - pronájem místnosti v objektu MěÚ 
   Kuřim 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  ruší  usnesení  číslo  1149/95 ze dne 
                        26.6.1995 
Hlasováno o návrhu :    pro 16 
 
 
2. Pelikán  Radek,  Kuřim,  Nerudova  944  - pronájem prodejních 
   stánků v areálu PA v Kuřimi 
Návrh na usnesení : MZ  schvaluje pronájem dvou prodejních stánků 
                    v areálu PA v Kuřimi  na další 3 roky t.j. r. 
96,97,  a  98  za  stejných  finančních  podmínek  jako u nájemní 
smlouvy ze  dne 24.5.1995 panu Radku  Pelikánovi, Kuřim, Nerudova 
čp.944 
Hlasováno o návrhu :  bez připomínek, pro 16 
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3. Ing. Fikar  Jindřich   st.,  ředitel  F + H,  s.r.o.,   Kuřim, 
   Jungmannova 1267  - pronájem části  pozemku parc.č. 1455  k.ú. 
   Kuřim za účelem vybudování parkoviště - příl. č. 1 
K předloženému  návrhu  usnesení  podal  Ing.Jarůšek  protinávrh, 
který  zdůvodnil (chaotickým  majetkový právní  vztah -  po 30-ti 
letech  majetkové přesuny,  není možné  zapracovat cenové pohyby, 
potřeba města disponovat s pozemkem). 
Návrh na usnesení : 
MZ souhlasí  s vybudováním veřejného parkoviště  na části parcely 
číslo 1455  k.ú. Kuřim o velikosti  cca 90 m2 z  prostředků firmy 
F+H.   Prokazatelné  náklady   na  vybudování   parkoviště  budou 
započteny firmě  F+H proti nájmu za  vyhrazená parkovací místa až 
do plné výše nákladů. 
p.Boleslavová -  ustoupila od své původní  námitky, s vybudováním 
                 parkoviště souhlasí 
Ing.Jarušek   -  nezavádějme chaotické maj. vztahy k pozemkům 
J.Herman -  dotaz na Ing.Fikara -  zda firma F+H je  v konkurzním 
            řízení.  Nedoporučuji s  firmou F+H uzavírat    žádné 
            smlouvy, pokud je v konkurzním řízení 
Ing.Fikar - firma v konkurzu není, námitka padá. Od začátku firma 
            žádala o parkoviště z důvodu bezpečnosti dětí u školy. 
            Souhlasím s návrhem Ing.Jaruška.Nutno se zamyslet nad 
            parkovacími  místy  v   Kuřimi.Bez  parkovacích  míst 
            nemůže nikdo podnikat. 
V.Zejda   - k připomínce pí. Grosové - parkoviště vzniklo z jejího 
            podnětu, bude  vybudováno na základě  projektu, který 
            ošetří otázku zatékání a pod. 
J.Herman  - žádá zapsat odpověď p. Fikara, že  firma  F+H  není v 
            konkurzním řízení 
Hlasováno  o protinávrhu Ing.Jaruška : pro všichni 16 
 
Dělnický dům - pronájem Městskému domu dětí a mládeže 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  pronájem  Dělnického  domu 
                        v  Kuřimi  organizaci  Městský dům dětí a 
mládeže  Kuřim, Jungmannova  1084. Cena  nájmu 130,-  Kč/m2/rok + 
úhrada provozních nákladů. 
Hlasováno o návrhu : bez připomínek pro 16 
NOVÉ ZÁMĚRY : 
1. Ing.Kolařík  Jaroslav, Kuřim, Popkova 1002  - pronájem nočního 
   baru v obj. PA v Kuřimi - odstoupení od smlouvy 
V.  Zejda -  p.Kolařík odstupuje   od smlouvy  z toho  důvodu, že 
             provoz nočního baru je neekonomický                         t 
             Doporučuje pronajmout prostory  k účelu doplňujícímu 
             a  rozšiřujícímu  provoz  PA.  Forma zvýhodnění bude 
             otázkou dalšího jednání 
Návrh  na usnesení  : MZ  vyhlašuje veřejnou  soutěž na  pronájem 
                      prostor bývalé hydroterapie  v objektu PA v 
Kuřimi  s tím,  že upřednostněn  bude ten  zájemce, který  bude v 
těchto prostorách  provozovat služby doplňující  nebo rozšiřující 
provoz PA (např.FIT-centrum, sauna a pod.) 
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J. Herman - doporučuji záměr neschvalovat, pokud nebude přítomen 
            dotyčný zájemce , který podmínky záměru neodsouhlasí 
Hlasováno  o protinávrhu :  pro všichni přítomní členové MZ 
 
 
2. Ing.Motyčka  Vítězslav,  Kuřim,  Bezručova  1115  -  žádost o 
   snížení částky  za m2 odprodávané  části pozemku parc.č.  4216 
   k.ú. Kuřim - příloha č. 2 
Ing.Motyčka  - objasnil  žádost, nejedná  se o  stavební pozemek, 
               pozemek bude zatížen věcným břemenem (kabel VO) 
Návrh na usnesení : MZ  neschvaluje změnu ceny za m2odprodávaného 
                    pozemku parc.č.4216/2  k.ú. Kuřim  ve  výměře 
21  m2  manž.  Motyčkovým  a  Ing.Liboru  Motyčkovi na 70,- Kč/m2 
pozemku 
Hlasováno o návrhu : pro 6    proti  9   zdrž. 1 
Ing.Motyčka  souhlasí s odprodejem za původně odsouhlasenou cenu 
t.j. 100,- K/m2 pozemku 
 
3. Pan Pavel  Hrnčíř, bytem  Kuřim, Jungmannova  910 -  darovací 
   smlouva 
Návrh  na usnesení:  MZ schvaluje  darovací smlouvu  , kterou pan 
                     Pavel Hrnčíř, bytem Kuřim, Jungmannova 910 , 
daruje  městu Kuřim  vodovodní  přípojku  délky 32  m, v  hodnotě 
4.350,- Kč na parc. č. 2474 v ul. Vrchlického v Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
4. Stražovský  Petr, Kuřim, Jungmannova  864 - žádost  o zápůjčku 
   ob. býv. ubytovny na ul. Havlíčkova v Kuřimi 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  souhlasí  s  úplatnou  zápůjčkou obj. 
                        ubytovny  na  ul.  Havlíčkova  v   Kuřimi 
panu  Petru Stražovskému  do doby  ukončení výběrového  řízení na 
pronájem objektu za cenu 5 tis. Kč 
Dr.Poledňák  -  po  telef.  domluvě  je  pan  Stražovský  ochoten 
                zaplatit za zápůjčku 5 tis. Kč 
Ing.Krupica  -  dotaz,  v jakém   stavu je  objekt ?  Město nebude 
                provádět žádné  úpravy. Vše musí  být ošetřeno ve 
                smlouvě, je  otázkou zda orgány  st.správy vydají 
                souhlas  s uvažovanou  činností (OHS,  OS PO, IBP 
                atd.) 
Hlasováno o návrhu :  pro  16 
 
5.  Smlouva  o spolupráci  uzavřená dne  25.10.1995 mezi  městem 
Kuřim a fy AMP Czech s.r.o. 
Návrh na usnesení :  MZ   souhlasí  s  výkupem  stavby křižovatky 
                        s  pozemkem  ,  vybudované  na  parc.  č. 
3058/3 v lokalitě Záhoří do Klínů v k.ú. Kuřim. Stavba s pozemkem 
bude vykoupena  po vybudování, kolaudaci a  jejím zaměření s tím, 
že  souhlas  s  výkupem  bude  zajištěn  smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě. Cena se stanoví ve výši 100 Kč/m2. 
Ing.Růžička - bude se jednat o výměru cca 100-150 m2 
Dr.Holman - dotaz, kolika firmám komunikace bude sloužit, má město 
            na komunikaci zájem, jedná se o polní cestu ? 
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V.Zejda   - dle  studie je   v této  lokalitě uvažováno  s výrobní 
            zónou, nově zbudovaná komunikace bude dál sloužit  pro 
            rozvoj této lokality 
Ing.Růžička-   dodavatelem   stavby   AMP   jsou  Voj.stavby,  PD 
            zpracovala firma Bayer - termín dokončení 06/96 
Dr.Poledňák -  připomínka  -  náklady  spojené  s převodem hradí 
            převodce 
Hlasováno : pro 16 
 
6. Smlouva  o  převodu  vlastnictví  národního  majetku z České 
republiky - OKÚ Brno-venkov na Město Kuřim : 
1. Objekt základního technického vybavení stavby Kuřim, Brněnská 
   * kanalizace dešťová 
   * kanalizace splašková 
   v pořizovací ceně 2,312.865,- Kč 
2. Objekty  základního  techn.  vybavení  stavby  "obytný soubor 
   Kuřim-Zahradní 
   * rekonstrukce kanalizace - ul. Zahradní 
   * rekonstrtukce vodovodu ul. Zahradní 
   v pořizovací ceně 696.711,- Kč 
Návrh na  usnesení : MZ schvaluje  bezúplatný  převod vlastnictví 
                     nár. majetku  ČR - OKÚ  Brno-venkov na Město 
Kuřim a to objektů ZTV stavby Kuřim, Brněnská 
* kanalizace dešťová 
* kanalizace splašková 
v celkové pořizovací ceně 2,312.865,- Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje bezúplatný převod  vlastnictví 
                     nár.  majetku  ČR  OKÚ  Brno-venkov na Město 
Kuřim a to objektů ZTV stavby "Obytný soubor Kuřim-Zahradní" 
* rekonstrukce kanalizace 
* rekonstrukce vodovodu 
v celkové pořizovací ceně 696.711,- Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 
7. Zapůjčení výpočetní techniky Policii ČR 
Ing.Krupica - technika zastaralá, navrhuje  bezúplatný převod 
Návrh na usnesení : MZ  souhlasí s bezúplatným převodem zapůjčené 
                    výpočetní techniky Policii ČR v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro   12 
                     proti  0 
                     zdrž.  4  Návrh schválen 
 
 
II. ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNOSTI A POŘÁDKU VE MĚSTĚ - KPPP 
Návrh  na  usnesení: 
MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti komise pro projednávání 
přestupků městské rady za rok 1995 ke dni 12.10.1995 
Hlasováno o návrhu :   jsou přip. dotazy, ne 
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Dr.Holman   - ve zprávě chybí návrh na opatření 
Dr.Poledňák - konstruktivním podnětem bylo odvolání  2 členů, MR 
              vyhlásila konkurz na doplnění komise KPP 
Hlasováno o návrhu usnesení  : pro 16 
 
 
 
III. ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNOSTI  A POŘÁDKU VE MĚSTĚ - MĚSTSKÁ 
     POLICIE 
Návrh  na  usnesení : 
MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  Městské policie Kuřim, 
dodržování zákonnosti a pořádku 
Dr.Holman - znovu přip. -  chybí nové konstruktivní náměty 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 16 
 
 
IV. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROVOZU PA 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere   na  vědomí  průběžnou  zprávu   o  výsledcích  provozu 
plaveckého areálu Kuřim 
Hlasováno o návrhu : jsou připomínky 
J.Herman   - dotaz, zda  zisk 79 tis. se týká obou letních měsíců 
J.Černý    - ved PA - ano 
Dr.Holman  - připomenul  nabídky spolupráce  např. slévárna hodlá 
             vybudovat hřiště pro plážový volejbal a pod. 
Ing.Jarůšek- doporučuje  v údržbě odlišit věci běžné  údržby od věcí 
             nakupených stářím zařízení 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 16 
 
V.  STANOVISKO MĚSTA KE KONCEPTU ÚP 
Návrh  na  usnesení: 
MZ  projednalo koncept  územního plánu  sídelního útvaru  Kuřim a 
schvaluje následující připomínky (mat.č.5) s dopl. o starý rybník 
V.Zejda - navrhuje doplnit bod 5 vodní hospod. týkající se obnovy 
starého rybníka a doplňuje předložený návrh  usnesení : 
"prostor  bývalého  rybníka  a  jeho  okolí  řešit  tak, aby byla 
ponechána možnost jeho případné obnovy" 
Hlasováno o návrhu usnesení s doplněním : pro 16 
 
Návrh  na  usnesení : 
MZ schvaluje uzavření smlouvy s ing.V.Zemánkem,Csc. na zpracování 
návrhu ÚPn podle navržených etap s finančním limitem 580.000,-Kč 
a s termínem dokončení 31.5.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 15  proti  0    zdrž. 1 
Ing.Hadlač - objasnil další postup. Do příštího MZ přijde další 
             mat. rozšířený  o přip. orgánů  směřujících z pozice 
             státní správy ne z pozice vnitroměstských orgánů 
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VI.  NÁM. 1.KVĚTNA - ZMĚNA URBANISTICKÉ STUDIE 
Návrh  na  usnesení : 
MZ   projednalo  a   schvaluje  změnu   č.1  urbanistické  studie 
Kuřim-Nám.1.května 
Hlasováno o návrhu :  pro   15 
                      proti  1 
Ing.Růžička - objasnil problém spořitelny 
 
 
 
VII.  PROGRAM ROZVOJE MĚSTA 
 
Dr.Holman  - v návrhu usn. postrádám osobní odpovědnost, navrhuji 
             nechť MZ uloží starostovi, místostarostovi a pod. 
             MR  se nebyla  schopna rozhýbat,  jde mi o konkrétní 
             odpovědnost, aby byl materiál do příštího jednání MZ 
             připraven 
Dr.Poledňák - ucházím  se o toto pověření, považuji  to za projev 
              důvěry 
Dr.Holman předložil návrh na usnesení : 
MZ ukládá místostarostovi Dr.Poledňákovi předložit k projednání a 
schválení návrh programu rozvoje města Kuřimi do 11.12.1995 
Hlasováno o návrhu :  pro 13   proti   2     zdrž. 1 
 
 
VIII. NÁVRH VLAJKY MĚSTA 
Návrh  na  usnesení : 
MZ schvaluje návrh vlajky města Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro  11   proti O   zdrž. 4 
Přítomno 15 členů MZ 
J.Herman    - dotaz, zda jsou návrhy vlajky  k dispozici? 
Ing.Růžička - ano , barevné provedení na A4 
Ing.Jarůšek - dotaz, z čeho vychází šedá barva 
Ing.Růžička - vysvětlil 
 
V 18,30 přestávka v jednání MZ 
V 19,00 pokračováno v jednání MZ 
 
 
IX. STANOVISKO KOMISE PRO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK Z KF 
Návrh  na  usnesení : 
MZ  schvaluje  vyhodnocení  žádostí o  příspěvek  z  KF  ze  dne 
22.10.95  3/95 
K předloženému materiálu násl. vysvětlení : 
Dr.Poledňák  - bod  2 -  pí. řed.  Matějíčková -  přiznána částka 
               700,- Kč - nepotřebuje, stačí 600,- Kč = změna 
J.Herman - dotaz  na redaktory Zlobice, proč bylo  ve Zlobici již 
           zveřejněno,  že  město  zaplatilo  SDH  za kroje, když 
           o tom rozhoduje MZ až  dnes.  Jde  o  princip.  Žádám, 
           aby se takovéto informace nevydávaly 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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X. VYHLÁŠKA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OBČANUM MĚSTA 
Návrh usnesení: 
MZ schvaluje vyhlášku o poskytování informací občanům města 
Hlasováno o návrhu :pro 16 
 
 
 
XI. PŘÍKAZ K PŘEVODU PENĚZ 
Návrh usnesení: 
MZ  schvaluje  příkaz  k  převodu  peněz  dle  Předpisu Městského 
zastupitelstva Kuřimi za 3.čtvrtletí 1995 
K.Múčková - dotaz, proč jsou někomu odměny soustavně  kráceny 
Dr.Poledňák  -  původně  podle  účasti,  nyní postaveno inverzně, 
                podle účasti, aktivity, 
J.Herman -  navrhuji, aby všem  členům MZ bylo  vypláceno 600 Kč  a 
            nebylo krácení vázáno na účast na zasedání MZ 
Hlasováno o návrhu p. Hermana : 
pro  5   proti   6   zdrž. 5 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení : 
pro  11    proti   4   zdrž. 1 
 
 
 
R U Z N É 
Petice občanů ul. Bezručova 1119- 1121 
Dr.Holman  - oslovujeme  skupinu,  doporučuji  vypustit poslední 
             odstavec 
K.Múčková  - dotaz,  zda se  byl někdo  v domě podívat (likvidace 
             půd, sklepy uzamčené a pod.) 
Dr.Poledňák- problém v současné  době neřešitelný, město  se ve 
             smlouvě zavázalo, že prostory poskytne 
V.Zejda    - s  nájemníky  bylo  před  realizací  jednáno, byli se 
             situací  obeznámeni ,  nikdo se  nevyjádřil až  nyní 
             zaslána  petice.  Pokud  se   týká  statiky  -  bude 
             projektantem zaslána písemná odpověď 
Ing.Jarůšek- poslední  odstavec by  v odpovědi  nemusel být, je 
             nadbytečný 
Dr.Poledňák- právě  ten je odpovědí na  petici,ironii necítím, je 
             to seriozní postoj 
Hlasováno  o návrhu  Dr.Holmana, t.j.  vypustit poslední odstavec 
odpovědi na petici : pro 2    proti  6   zdrž. 8 
Návrh usnesení: 
MZ schvaluje odpověď na petici č.j.4833/1400 
Hlasováno o předloženém návrhu : pro 10   proti 0    zdrž. 6 
 
Rozpočtové opatření 07/95 až 13/95 
Rozpočtové opatření na rok 1995 k rozpočtu města 
Návrh usnesení: 
MZ schvaluje  rozpočtová opatření 07/95 až 13/95 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
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Uzavírání smluv 
Návrh usnesení: 
MZ bere na vědomí uzavření smluv o dílo: 
 Elektra Brno............VO Bezručova 1.část ........479 tis.(OInv) 
 AU spol.s.r.o.Brno......Audit SMK, PPD...............55 tis.(FO) 
 Elqa s.r.o. Tišnov......Připoložení kabelů VO........53 tis.(OInv) 
Dr.Poledňák  objasnil  -  jde  o  nový  rytmus,  zvolený MR, před 
uzavřením smlouvy by měl být informován volený orgán 
J.Herman   -  ke   SIŠ  -   jménem  svého   klubu  (KSČM)  vyzval 
              Ing.Novotnou,  aby  dále  zvážila  své  působení ve 
              funkci členky MR -  střet zájmů (má 35% podíl) 
Dr.Poledňák - Ing.Novotná zváží 
Hlasováno : pro 16 
Po hlasování  Ing.Novotná vystoupila - nebude  zvažovat - zůstane 
"šidlem v pytli" 
 
Návrh usnesení: 
MZ ukládá MR připravit k prvnímu polednovému zasedání MZ v roce 
1996  návrh na  vyhlášení  výběrového  řízení na  poskytnutí půjček 
z "Fondu rozvoje bydlení" dle vyhlášky ze dne 27.3.95 
Dr.Poledňák - zbývá   kolem   900   tis.   Kč   na  rozdělení 
              veřejnosti.Zájemců je  hrozně moc. V  současné době 
              nikdo nemůže doložit stav.povolení. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 
Vyúčtování spojů č.39 a 42 linky č.720050 
Návrh usnesení: 
MZ  bere  na  vědomí  vyúčtování  pokusně zavedeného autobusového 
spoje Brno - Kuřim, přes Podlesí a zpět 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
Dr.Poledňák -  experiment nebyl úspěšný,  ztráta cca 43  tis. Kč, 
               rýsuje se  možnost  využití  spoje  kolem  22 hod. 
               od  TOS  do  Vev.  Bítýšky,  který  by zajížděl na 
               Podlesí 
 
 
Povýšení sazeb Služeb města Kuřimi od 1.8.1995 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje s platností od  1.8.1995 nové sazby pro příspěvkovou 
organizaci SMK dle přílohy 
Připomínek k předloženému návrhu usnesení nebylo. 
Hlasováno o návrhu : pro 14   proti O    zdrž. 2 
 
 
Odprodej RD čp. 118 v Kuřimi, Podhoří 
Dr.Poledňák předložil návrh na usnesení (materiál nebyl rozeslán): 
Návrh  na  usnesení  : 
MZ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej  RD čp. 118 RD - nejvyšší 
nabídce 
Hlasováno o návrhu :  pro 14   proti 2 
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R ů z n é 
Interpelace pí.  Múčkové - požaduje  písemnou odpověď pro  občany 
Podlesí, kdy bude  zprůchodněna cesta  z Podlesí do Kuřimi 
Ing.Růžička  -  zítra  se  dovíme  detaily  kolem výstavby závodu 
                Vaillant 
Ing.Jarůšek - dotaz, kdy  bude dokončena plynofikace spodní části 
              ulice Dr. Vališe (3 x vznesen tento dotaz) 
K.Múčková   - jak pokračují práce na akci vodojem Podlesí ? 
Ing.Růžička - prověříme, nyní odpovědět nelze 
MUDr.Klírová- jednání ve věci sanitky na pohotovosti 
Ing.Růžička - objasnil, přislíbil pokračování v jednání 
 
Š.Mudroň    - dotaz ve věci dostavby školky na ul. Zahradní v Kuřimi 
Ing.Růžička - bylo uvažováno s  přestavbou na DD,  v tuto chvíli 
              nelze říci konečné využití  objektu - bude obsaženo 
              v programu rozvoje města 
Ing.Novotná - MŠ budou třeba i nadále 
Ing.Růžička - MŠ v této lokalitě opodstatnění má 
 
Dopis ZO českého svazu bojovníků za svobodu Kuřim 
Ing.Růžička  seznámil s  obsahem  dopisu  ZO ČSBS,  týkajícího se 
odhalení pomníku letce Jebáčka 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí dopis  ZO Českého  svazu bojovníků za svobodu 
týkající se odhalení pomníku letce Jebáčka 
Hlasováno : pro 16 
 
 
Starosta  vyzval  návrhovou   komisi  k  rekapitulaci  přijatých 
usnesení. Přednesl Ing. Jarůšek. 
 
1211/95 - MZ ruší  usnesení číslo 1149/95 ze dne 26.6.1995 
 
1212/95 -  MZ schvaluje pronájem dvou  prodejních stánků v areálu 
     PA v Kuřimi na další 3 roky t.j. r. 96,97, a 98  za stejných 
     finančních podmínek jako u nájemní  smlouvy ze dne 24.5.1995 
     panu Radku Pelikánovi, Kuřim, Nerudova čp.944 
 
1213/95- MZ  souhlasí s vybudováním veřejného parkoviště na parc. 

     č. 1455 k.ú.Kuřim ve výměře cca 90 m2 z prostředků firmy F+H. 
     Prokazatelné   náklady   na   vybudování   parkoviště  budou 
     započteny  firmě  F+H  proti  nájmu  za vybudovaná parkovací 
     stání až do plné výše nákladů 
 
1214/95 -   MZ  schvaluje  pronájem  Dělnického domu    v  Kuřimi 
     organizaci  Městský dům  dětí a  mládeže Kuřim,  Jungmannova 
     1084. Cena nájmu 130,- Kč/m2/rok + úhrada provozních nákladů. 
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1215/95  - MZ  vyhlašuje veřejnou  nabídku na  pronájem prostor v 
     bývalé  hydroterapii v  objektu PA  v Kuřimi  s tím, že bude 
     upřednostněn ten  zájemce,  který  bude  v těchto prostorách 
     provozovat  služby  doplňující  nebo  rozšiřující  provoz PA 
     (např. FIT-centrum, sauna a pod.) 
 
1216/95 - MZ neschvaluje změnu ceny  za m2 odprodávaného  pozemku 

     parc.č. 4216/2  k.ú. Kuřim ve výměře  21 m2 manž. Motyčkovým 
     a Ing.Liboru Motyčkovi na 70,- Kč/m2 pozemku 
 
1217/95 - MZ schvaluje  darovací smlouvu, kterou pan Pavel Hrnčíř, 
     bytem Kuřim, Jungmannova 910, daruje městu  Kuřim  vodovodní 
     přípojku  délky 32 m, v hodnotě 4.350,- Kč  na parc. č. 2474 
     v ul. Vrchlického v Kuřimi 
 
1218/95 - MZ souhlasí  s  úplatnou  zápůjčkou obj. ubytovny na ul. 
     Havlíčkova  v Kuřimi panu Petru Stražovskému do doby ukončení 
     výběrového řízení na pronájem objektu za cenu 5.000,- Kč 
 
1219/95 -  MZ souhlasí s  výkupem stavby křižovatky  s pozemkem , 
     vybudované  na parc.  č. 3058/3  v lokalitě  Záhoří do Klínů 
     v  k.ú.   Kuřim.  Stavba  s   pozemkem  bude  vykoupena   po 
     vybudování,  kolaudaci a  jejím zaměření  s tím,  že souhlas 
     s výkupem  bude zajištěn smlouvou  o budoucí kupní  smlouvě. 
     Cena se stanoví ve výši 100 Kč/m2. 
 
1220/95 - MZ schvaluje  bezúplatný převod vlastnictví nár.majetku 
     ČR OKÚ  Brno-venkov na Město  Kuřim a to  objektů ZTV stavby 
     Kuřim, Brněnská  : kanalizace dešťová,  kanalizace splašková 
     v celkové pořizovací ceně 2,312.865,- Kč 
 
1221/95 - MZ schvaluje  bezúplatný převod vlastnictví nár.majetku 
     ČR OKÚ  Brno-venkov na Město  Kuřim a to  objektů ZTV stavby 
     "Obytný  soubor Kuřim-Zahradní"  : rekonstrukce  kanalizace, 
     rekonstrukce vodovodu v celkové pořizovací ceně 696.711,- Kč 
 
1222/95  -  MZ  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  komise pro 
     projednávání  přestupků  městské  rady  za  rok  1995 ke dni 
     12.10.1995 
 
1223/95  - MZ  bere na  vědomí zprávu  o činnosti Městské policie 
     Kuřim, dodržování zákonnosti a pořádku 
 
1224/95 - MZ bere na vědomí průběžnou zprávu o výsledcích provozu 
     plaveckého areálu Kuřim 
 
1225/95 -  MZ projednalo koncept územního  plánu sídelního útvaru 
      Kuřim  a  schvaluje   následující  připomínky  (mat.č.5)  s 
      doplněním bodu  5 -"prostor  bývalého rybníka a  jeho okolí 
      řešit tak, aby byla ponechána možnost jeho případné obnovy" 
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1226/95 - MZ schvaluje  uzavření smlouvy s ing.V.Zemánkem,Csc. na 
     zpracování  návrhu ÚPn  podle navržených  etap  s  finančním 
     limitem 580.000,-Kč a s termínem dokončení 31.5.1996 
 
1227/95 - MZ projednalo a schvaluje změnu č.1 urbanistické studie 
     Kuřim-Nám.1.května 
 
1228/95 - MZ ukládá  místostarostovi RNDr.Poledňákovi předložit k 
     projednání a  schválení návrh programu  rozvoje města Kuřimi 
     do 11.12.1995 
 
1229/95 - MZ schvaluje návrh vlajky města Kuřimi 
 
1230/95 -  MZ schvaluje vyhodnocení  žádostí o příspěvek  z KF ze 
     dne 22.10.1995 
 
1231/95 -  MZ schvaluje vyhlášku o  poskytování informací občanům 
     města 
 
1232/95  -  MZ  schvaluje  příkaz  k  převodu  peněz dle Předpisu 
      Městského zastupitelstva Kuřimi za 3.čtvrtletí 1995 
 
1233/95 - MZ bere na vědomí stav plnění usnesení MZ č. 1156/95/95 
 
1234/95 -  MZ schvaluje výstavbu podkrovních  bytů do vlastnictví 
     investorů způsobem uvedeným v  zák.72/94 Sb. Město poskytuje 
     půdní prostory bezúplatně, avšak investoři hradí: 
     - rekonstrukci  střechy  vyvolanou  vestavbou (s příslušnou 
       zárukou) 
     - rekonstrukci komínů 
     - vyvolané investice 
     - spoluvlastnický podíl na pozemku jehož cena činí 100 Kč/m2 
     - úměrnou část nákladů spojených s právní agendou 
 
1235/95  -   MZ  si  vyhrazuje   schvalování  smluv  připravených 
      k podpisu. 
 
1236/95 - MZ schvaluje odpověď  na petici č.j.4833/1400 se změnou 
     v úvodu : "Vážení autoři petice z obytného bloku ..." 
 
1237/95 - MZ schvaluje  rozpočtová opatření 07/95 až 13/95 
 
1238/95 - MZ bere na vědomí uzavření smluv o dílo: 
 Elektra Brno............VO Bezručova  1.část........479 tis.(OInv) 
 AU spol.s.r.o.Brno......Audit SMK, PPD...............55 tis.(FO) 
 Elqa s.r.o. Tišnov......Připoložení kabelů VO........53 tis.(OInv) 
 
1239/95 -  MZ ukládá MR připravit  k prvnímu polednovému zasedání 
     MZ  v  roce  1996  návrh  na  vyhlášení výběrového řízení na 
     poskytnutí půjček z "Fondu  rozvoje bydlení" dle vyhlášky ze 
     dne 27.3.95 
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1240/95  -  MZ  bere  na  vědomí  vyúčtování  pokusně  zavedeného 
      autobusového spoje Brno - Kuřim, přes Podlesí a zpět 
 
1241/95  - MZ  schvaluje s  platností od  1.8.1995 nové sazby pro 
     příspěvkovou organizaci SMK dle přílohy 
 
1242/95 - MZ souhlasí  s bezúplatným převodem zapůjčené výpočetní 
     techniky Policii ČR v Kuřimi 
 
1243/95 - MZ vyhlašuje veřejnou  nabídku na prodej rodinného domu 
     čp. 118 v Kuřimi, Podhoří nejvyšší nabídce 
 
1244/95 - MZ bere na vědomí  dopis ZO bojovníků za svobodu 
 
 
 
Ve 20,00 hodin se vzdálil Dr.Holman 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 15 
 
Jednání MZ ukončeno ve 20,05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
Zapsala: Němcová 
V Kuřimi 31.10.1995 
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                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Zpráva  o činnosti komise  pro projednávání přestupků  městské 
   rady ta rok 1995 ke dni 12.10.1995 
3. Zpráva  o  činnosti  Měpolicie  Kuřim,  dodržování zákonnosti 
   a pořádku 
4. Průběžná zpráva o výsledcích provozu plaveckého areálu 
5. Stanovisko města ke konceptu územního plánu města 
6. Změna urbanistické studie Kuřim - nám.l.května 
7. Program rozvoje města 
8. Návrh vlajky města 
9. Stanovisko komise pro vyhodnocení  žádostí o příspěvek z Fondu 
   na podporu kulturní a spolkové činnosti 
10.Vyhláška o poskytování informací občanům města 
11.Příkaz k převodu peněz dle předpisu MZ ze dne 27.3.1995 
12.Půdní vestavby - průběžná zpráva 
13.Petice občanů ul. Bezručova 1119-1121 
14.Rozpočtové opatření na rok 1995 č. 07/95 až 13/95 
15.Různé - SIŠ 
         - uzavírání smluv 
         - výběrové řízení na poskytování půjček z "Fondu rozvoje 
           bydlení" 
16.Vyúčtování spojů č. 39 a 42  dle smlouvy ze dne 17.5.1995 
17.Povýšení sazeb SMK od 1.8.1995 
18.Zapůjčení výpočetní techniky Policii ČR Kuřim 
19.Dopis ZO Čs. svazu bojovníků za svobodu Kuřim 
20.Návrh usnesení 
21.Usnesení MZ ze dne 18.9.1995 
22.Usnesení MR ze dne 5.10.1995 
23.Usnesení MR ze dne 17.10.1995 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing. Jiří  M a r e k                     Jan  H e r m a n 
 
 
 


