
 
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                 Z Á P I S  č.11/95 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís.11/95 konaného dne 11.12.1995 
         v obřadní místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, J.Herman,PaeDr.D. 
           Holman, Ing. J. Jarušek, J. Kobzinek, Ing. M. Krupica, 
           Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.J.Němec,  Ing. H. Novotná, 
           V.Zejda, Mgr. J. Zorník - přítomno 13 členů MZ 
           Ing.F. Veselý - tajemník MěÚ 
 
Omluveni : Ing.arch M.Janča, MUDr. Z.Klírová, H.Krejčí 
 
 
 
Starosta  města zahájil jednání MZ v 17.05 hod. 
Ověřovatelé zápisu: Ing. J.Němec, Ing. H.Novotná 
     Hlasováno o návrhu : pro 13 
Návrhová komise : Mgr.J.Zorník, Ing.M.Krupica 
     Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Program 
   I. Majetkoprávní úkony 
  II. Návrh plánu činnosti na úseku "ŽP" na rok 1996, 
      hosp. s lesy a půdou 
 III. Novela vyhlášky o pronájmu bytů 
  IV. Změna a doplněk územních a hospodářských zásad 
   V. Koncepce školství v Kuřimi 
  VI. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.1995 
      a návrh rozpočtového provizoria na rok 1996 
 VII. Návrh plánu jednání MR a MZ na 1. pololetí 1996 
VIII. Různé 
 
Pan V.Zejda  navrhl změnu programu,  kdy bod IV.- Změna a doplněk 
územních  a hospodářských  zásad  -  bude projednávám  jako druhý 
vpořadí 
     Hlasováno o programu: pro 13 schváleno 
 
 
I. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY  - materiál č.1 
SCHVÁLENÉ ZÁMĚRY 
 
1. Pronájem ubytovny na ul. Havlíčkova v Kuřimi 
- bez připomínek 
Návrh na  usnesení : 
     MZ   schvaluje   pronájem   objektu   býv.ubytovny  vietnam. 
pracovníků na ul. Havlíčkova  v Kuřimi Petru Stražovskému, Kuřim, 
Jungmannova 864 za cenu 30.000  Kč/rok + energie. Výpovědní lhůta 
1 rok,  nájemce nemá  právo požadovat  úhradu vložených  investic 
a provedených úprav. 
     Hlasováno o návrhu: pro 13 - návrh byl schválen 
 



2. Pronájem prostor v obj. býv. hydroterapie v areálu PA Kuřim 
-  nedošla žádná nabídka, zůstává v platnosti, i nadále inzerovat 
     Bez usnesení. 
 
3. Odprodej RD čp. 118 v Kuřimi, Podhoří 
Ing.Jarušek -  Proč Ing.   Emmerovi za  lOO.OOO,- když  úřad ho 
     koupil za 120.000,- 
Dr. Poledňák-  Splnil svůj účel, úřad nemá o domek zájem 
Ing.Jarušek  -  Navrhuje  počkat  až  se  přihlásí zájemce, který 
     zaplatí částku 120.000,- Kč 
Návrh na  usnesení : 
     MZ schvaluje  odprodej RD čp.  118 v Kuřimi,  ul. Podhoří na 
pozemku parc.č. 870 k.ú. Kuřim Ing.Václavu Emmerovi, trvale bytem 
Náchod, Tyršova 202 (přechodně Kuřim, Tyršova 76) 
     Hlasováno o návrhu: pro 6 - návrh nebyl schválen 
                    Odprodej zůstává v nabídce. 
 
4.   Prodloužení  nájemních   smluv  na   nebytové  prostory   na 
nám.Osvobození a Drogerie Bezručova čtvrť do 31.12.1996 
viz usnesení v mat  1a, č.4 
     Bude projednáváno dále. 
 
5. Úprava hranic katastru mezi k.ú. Kuřim a k.ú. M.Knínice 
- nebylo připomínek 
Návrh  na  usnesení  : 
     MZ ruší usnesení číslo 1089/95 ze dne 27.3.1995 
     Hlasování o návrhu:  pro 13 - návrh byl schválen 
 
6. Úhrada  odstupného za uvolnění  pozemků v lokalitě  "Záhoří do 
   klínů" 
Dr.Poledňák -jedná se o částku  20.000,-, která má být proplacena 
     přes rozpočet MěÚ 
p.Herman - Proč odstupné přes město? 
Ing.arch.Růžička  -  realizováno  přes  rozpočet  města  z důvodu 
     převodu této částky v účetnictví fy DC 
Návrh na  usnesení : 
     MZ schvaluje  proplacení částky 20.000,-  Kč manž. Kissovým, 
Kuřim,  Vrchlického   986  jako  odstupné   za  uvolnění  pozemků 
v lokalitě "Záhoří do klínů", po obdržení této částky od firmy DC 
s.r.o. Blansko 
    Hlasování o návrhu: pro 1O  zdrželi se 3 - návrh byl schválen 
 

Nové záměry : 
1. TJ  TOS Kuřim -  žádost o odprodej  pozemku parc.č. 2976/7  a 
   2976/8 k.ú. Kuřim o celkové výměře 892 m2 (příloha č. 1) 
Dr. Poledňák - MěR nedoporučuje odprodat 
p.Herman - proč chtějí pozemek odprodat 
Ing.arch.Růžička  -  v  původní  smlouvě  nebylo  věcné břemeno k 
     vystavěnému objektu pro cestu, chtějí cestu zlegalizovat 
Návrh  na usnesení  : 
     MZ  neschvaluje  záměr  na  odprodej  pozemků parc.č. 2976/7 
a parc.č. 2976/8 k.ú. Kuřim o celkové výměře 892 m2 TJ TOS Kuřim. 
     Hlasování o návrhu: pro 13 - návrh byl schválen 
 
2. Odprodej objektu čp. 35 v Kuřimi, Tišnovská ul. 
p. Kvasnica-  vystavění lékárny je  stavebně i finančně  náročné, 



     proto nevyhovuje pronájem. Vzhledem k zájmu lékařů a občanů 
     je stavba lékárny potřebná. Požadují změnu návrhu na adresný 
     prodej 
p.  Marek  -  zájem  o  zadní  část  objektu pro zřízení vzorkové 
     prodejny. Požaduje adresný záměr pokud půjde zrealizovat. 
p.  Herman -  připomíná usnesení  1182/95 o  úvěru týkajícím se i 
     pekárny a  dává k posouzení zda  je vhodné zařízenou pekárnu 
     přestavět na vzorkovou prodejnu  drogerie a dále se dotazuje 
     kde budou mít sídlo Služby města Kuřimi 
Ing.arch.Růžička  - prostory  pro administrativu  budou v  budově 
     dosavadního MěÚ,  dílny a šatny v  areálu technických služeb 
     na ulici Sv. Čecha 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr města na adresný odprodej přední části objektu 
čp.  35  v  Kuřimi,  Tišnovská  ulice  za  účelem zřízení lékárny 
manželům Kvasnicovým, bytem Doubravník 287 za odhadní cenu. 
     Hlasování o návrhu: pro 10 - návrh byl schválen 
Návrh  na usnesení  : 
     MZ schvaluje záměr města  na adresný odprodej zadního traktu 
objektu  čp. 35  v Kuřimi,  Tišnovská ulice  panu Markovi,  bytem 
Kuřim, Na  Loučkách 1204 za  účelem zřízení drogerie,  za odhadní 
cenu. 
     Hlasování o návrhu: pro 10 - návrh byl schválen 
 
3. Manž. Baťovi, Kuřim, nám. Osvobození 818 - souhlas s uzavřením 
nájemní smlouvy na pronájem bytu č.17 v domě čp. 818 v Kuřimi 
RNDr. Poledňák - návrh bytové komise  byl předložen radě a ta jej 
     předkládá MZ 
Kolektivní  diskuse jaký  mají svůj  vzájemný rodinný  vztah, zda 
skutečně bydlí v jednom bytě, zda  spolu bydlí 3 roky, rada návrh 
s ohledem   na   platnou    vyhlášku   předkládá   k   rozhodnutí 
zastupitelstvu. 
Návrh  na usnesení  : 
     MZ schvaluje uzavření nájemní  smlouvy na pronájem bytu č. 
17 v domě čp. 818 v Kuřimi, nám.Osvobození s manželi Baťovými 
     Hlasování o návrhu: pro O  proti 11  zdrželi  2 
                         návrh nebyl schválen 
     MZ neschvaluje uzavření nájemní  smlouvy na pronájem bytu č. 
17 v domě čp. 818 v Kuřimi, nám.Osvobození s manželi Baťovými 
 
MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY - materiál 1.a. 
1. Silnice  Brno, spol. s.r.o. požádala  o odprodej části pozemku 
   parc.č. 3430 k.ú. Kuřim (příloha č. 1) 
p. Múčková - jak bude řešena cesta na Opálenku 
RNDr. Poledňák - součástí žádosti je i příslib přemístění cesty 
Návrh  na  usnesení  : 
     MZ   schvaluje    záměr   na   adresný    pronájem   pozemku 
parc.č.3430/2  k.ú. Kuřim  o  výměře  286 m2,  poz.parc.č. 3430/4 
k.ú. Kuřim o výměře 18 m2 a části pozemku parc.č. 3430 k.ú. Kuřim 
o výměře cca 3500 m2 za  cenu 10,- Kč/m2/rok spol. s.r.o. Silnice 
Brno,  Dukelská  34  na  dobu  určitou  po  dobu provozu obalovny 
živičných směsí do r. 2010. 
     Hlasování o návrhu: pro 12 zdržel 1 - návrh byl schválen 
 
2. Pronájem  objektu  hydroforové  stanice  v  Kuřimi čp. 1013 s 
   parc.č. 2080 ve vým. 144 m2 - techn. vybavenost 
p. Herman  - Co se rozumí  pod pojmem Klub pro  mládež? 



     Dává protinávrh na pronajmutí veřejnou nabídkou. 
p. Vaněrková -  proč veřejnou nabídku, když nebyl  dříve o objekt 
     zájem 
Vzájemná  diskuse   -  zda  je  objekt   vyvázán-ano,  jestli  je 
     v současné době využíván-ano, vhodná poloha, akustika 
p. Krupica  - jedná se  o dobrý záměr,  neboť hodlají zajistit  i 
     rychlé občerstvení - v Kuřimi chybí 
Protinávrh usnesení: 
     MZ vyhlašuje veřejnou nabídku...... 
           Hlasování o protinávrhu na veřejnou nabídku: 
           pro 3 proti 7  zdrželo 3 - protinávrh nepřijat 
Návrh  na  usnesení  : 
     MZ schvaluje  záměr na adresný  pronájem objektu hydroforové 
stanice v Kuřimi čp. 1013 s poz.parc.č. 2080 k.ú. Kuřim ve výměře 
144  m2  manž.  Vaněrkovým  ,   Kuřim,  Vojtova  630  a  Bohumilu 
Konečnému, Kuřim, Jungmannova 865 na dobu určitou 2 let s tím, že 
po uplynutí  přechází v dobu  neurčitou a 6-ti  měsíční výpovědní 
lhůtou  za cenu  min. 190,-   Kč/m2/rok s  koef. III  (I.pásmo) + 
energie 
Hlasování o původním návrhu: 
pro 9 proti O  zdrželi se 4 - návrh byl schválen 
 
V 17.45 se  dostavila další členka  MZ MUDr. Miluše  Dvořáčková - 
počet členů MZ 14. 
 
3. Využití bytu  IV.kategorie v obj. staré hasičky  v Kuřimi jako 
   bytu služebního 
Proběhla diskuse  zda je ekonomické  opravovat starou hasičku  na 
bytovou jednotku. 
Návrh  na usnesení  : 
     MZ  schvaluje využití  bytu  IV.  kategorie v  objektu staré 
hasičky v Kuřimi čp. 294 jako bytu služebního pro potřeby města 
     Hlasování o  návrhu: 
     pro 11    zdrželi se 2   proti 1 - návrh byl schválen 
 
4.   Prodloužení  nájemních   smluv  na   nebytové  prostory   na 
nám.Osvobození a Drogerie Bezručova do 31.12.1996 
Návrh na  usnesení : 
     MZ  schvaluje   prodloužení  nájemních  smluv   na  pronájem 
nebytových prostor na nám.Osvobození a  ul. Bezručova v Kuřimi do 
31.12.1996  za podmínky  podepsání dodatku  ke smlouvám  z důvodu 
potřeby  změny  způsobu  placení  nájemného  a změněných pravidel 
výpočtu úhrad služeb dle vyhlášky č. 245/95 Sb. 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
5. Pronájem areálu stadionu v Kuřimi - vypovězení nájemní smlouvy 
Diskuse na téma převzetí správy stadionu. 
Návrh na usnesení  : 
     MZ souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou na pronájem 
areálu stadionu v Kuřimi s firmou ELEKTROBOCK spol. s.r.o. ke dni 
30.11.1995. 
     Hlasování o návrhu: pro 11 zdrželi se 3 - návrh byl schválen 
 
6. Fa ENVITES spol. s.r.o. -  žádost o snížení úhrady za odprodej 
části "zemník" - parc.č. 2615/5  a 2616/2 k.ú. Kuřim (příl.č. 2) 
p. Rozkydálek  - seznámil přítomné se  záměry výše uvedené firmy, 
proběhla diskuse. 
 



Návrh  na   usnesení  :    
     MZ souhlasí se snížením  částky za odprodávané pozemky firmě 
ENVITES spol. s.r.o. Brno, Ulrychova  30 v celkové výměře 7930 m2 
za částku  1 mil. Kč s  tím, že při prodeji  bude uplatněn stejný 
postup jako při odprodeji pozemků na nám.l.května v Kuřimi 
     Hlasování o návrhu: pro 12 proti 1 - návrh byl schválen 
 
7. Fa F + H, spol. s.r.o.  - žádost o odprodej pozemku na nám. 1. 
   května ( parc. č. 293/9 ). 
Návrh na  usnesení :   
     MZ schvaluje odprodej parcely č.  293/9, k.ú. Kuřim o výměře 
106 m2  na nám. 1. května  v Kuřimi firmě F+H  spol.s.r.o. Kuřim, 
Jungmannova 1267 za účelem výstavby prodejny pečiva a cukrářských 
výrobků s tím,  že pozemek bude odprodán až  po realizaci stavby. 
Do doby odprodeje pozemku bude právní vztah k nemovitosti upraven 
nájemní smlouvou za cenu 250,- Kč/m2 pozemku. 
     Hlasování o návrhu: pro 11 zdrželi se 3 - návrh byl schválen 
 
8.  Zrušení  části usnesení  MZ  č.  1095/95, odprodej pozemku 
p. Trubák - diskuse stavba na pozemku patří k jeho prodejně 
Návrh na usnesení : 
     MZ  ruší podmínku  usn. č.  1095/95 týkající  se předchozího 
majetkového  vypořádání  ideální   poloviny  zpevněné  plochy  na 
pozemku parc.č.  2086/17 k.ú. Kuřim  mezi panem Trubákem  a panem 
Malým 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
K diskusi se přihlásil zástupce  firmy MOTOFORZA s.r.o. - uvedená 
společnost  projevila  zájem  o  pronájem  agitačního střediska v 
Kuřimi-Podlesí v roce 1994. Dosud jim nebyla podána zpráva. 
Dr. Poledňák - záležitost prověří a bude projednána v lednu 
 
 
II. SCHVÁLENÍ ZMĚNY A DOPLŇKU ÚZ, HOSP. ZÁSAD - materiál č.4 
Ing. Hadlač ve stručnosti uvedl svoji zprávu. 
Návrh usnesení: 
     MZ schvaluje Změnu a  doplněk územních a hospodářských zásad 
ÚPNSÚ. 
     Hlasování o návrhu : Pro 14 - návrh byl schválen 
 
III. ZPRÁVA ODBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - materiál č.2 
p. Zejda - dotaz na placení popelnic 
Dr. Poledňák - realizace přes finanční odbor 
Návrh na usnesení: 
     MZ bere na vědomí zprávu odboru ŽP 
     Hlasování o návrhu: Pro 14 - návrh byl schválen 
 
IV. NOVELA VYHLÁŠKY O PRONÁJMU BYTŮ - materiál č. 3 
Dr.  Poledňák  -  nutná  novela,  řešení  situace,  kdy obálkovou 
     metodou není zájem a kdy občané nemají v Kuřimi trvalý pobyt 
 Návrh usnesení: 
     MZ  schvaluje vyhlášku,  kterou se  doplňuje vyhláška 
 č.7/95 o pronájmu bytů a bytových náhradách 
     Hlasování o návrhu: pro 11  proti 1  zdrželi se 2 
                         návrh byl schválen 
 
V. KONCEPCE ŠKOLSTVÍ V KUŘIMI  - materiál č. 5 
Ing.Novotná - Jedná se o  výchozí materiál koncepce rozvoje města 



     s výhledem na 10 let 
Návrh usnesení: 
     MZ bere na vědomí návrh koncepce školství v Kuřimi 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
VI.  VÝSLEDKY  HOSPODAŘENÍ  MĚSTA  ZA  3.ČTVRTLETÍ  1995  A NÁVRH 
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA - materiál č. 6 
p. Herman  - požadavek, zda  by pro zvýšení  přehlednosti nemohly 
     být všechny dotace a sponzorské  dary vedeny bokem - navýšit 
     o tuto částku plánovaný rozpočet 
Ing. Němec  - kpt.10 doprava  - uvažuje se  s opravou chodníků  a 
     silnic 
p. Kříž - plán je postaven na dosavadní skutečnosti, později bude 
     upraven 
Návrh usnesení: 
     MZ bere  na vědomí výsledky hospodaření  města za 3/IV. 1995 
a schvaluje rozpočtové provizorium na rok 1996. 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl přijat 
 
VII. PLÁN JEDNÁNÍ MZ A MR NA I.POLOLETÍ 1996 - materiál č.7 
p.  Herman -  Navrhuje přesunout  již na  březen projednávání  na 
     úseku požární ochrany 
Návrh usnesení: 
     MZ schvaluje plán jednání MZ a MR na I.pololetí 1996 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
VIII. RŮZNÉ - materiál č.8 
- Zřízení fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Byly zhodnoceny dosavadní zkušenosti s fondem. 
Ing. Novotná - výběrové řízení na l. pololetí 1996 k 20.1.1996 
Návrh usnesení: 
     MZ zřizuje v kalendářním roce  1996 Fond na podporu kulturní 
a spolkové činnosti ve stejném znění jako v roce 1995. 
     MZ vyhlašuje  k 20.1.96 výběrové řízení  k poskytnutí půjček 
z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti na první pololetí 
roku 96. 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
- Převod peněz obcím Veverská Bítýška a Chudčice 
Návrh usnesení: 
     MZ  schvaluje  převod  peněz  (podílu  na  dotaci 100 tis.Kč 
k zajištění   přestupkové   agendy)    obcím   Veverská   Bítýška 
a Chudčice. 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
- Překlenovací úvěr 
Návrh usnesení: 
     MZ  bere na  vědomí  sjednání  překlenovacího úvěru  ve výši 
3.mil do 31.1.96 na vrub usnesení MZ 1182/95 
     Hlasování  o  návrhu:  pro  12  zdrželi  se:  2 
                            návrh byl schválen 
 
- Informace  o zahájení  provozu ambulantního  traktu polikliniky 
Kuřim - materiál č.9 
Ing.arch.Růžička  -   informoval  o  nutnosti   vyřešení  situace 
     s poliklinikou 
Návrh usnesení: 
     MZ bere  na vědomí informaci o  zahájení provozu ambulatního 



traktu v  prostoru polikliniky a informaci  o průběhu privatizace 
polikliniky 
 
 
- Penzion pro důchodce - materiál č. lO 
p. Mikšová - Objasnila tvorbu nájemného dle vyhlášky 
Návrh usnesení: 
     MZ  schvaluje  penzionu  pro  důchodce  v  Kuřimi stravovací 
jednotku pro  dietu racionální a šetřící  ve výši 15.5O Kč  a pro 
dietu diabetickou ve výši 17,50 s účinností od 1.1.96 
     MZ schvaluje úhradu  za společné prostory v PPD  ve výši 100 
Kč/měsíc 
     MZ schvaluje úpravu mzdového limitu  PPPD Kuřim pro rok 1995 
ve výši 1 208 tis Kč 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
- Založení školy a školek - materiál č.11 
Návrh usnesení: 
     Město Kuřim  zakládá dnem 11.12.95 podle  § 14 odst.2 zákona 
č.564/1990  Sb., o  státní správě  a samosprávě  ve školství,  ve 
znění pozdějších  předpisů základní školu  a mateřské školky  dle 
seznamu. 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
 
- Vlajka města - materiál č. 12 
Návrh usnesení: 
     MZ projednalo připomínku Moravského  zemského archívu v Brně 
a schvaluje následující úpravy vlajky města Kuřimi: 
"Bílý list, v horním žerďovém rohu černé křídlo s bílou jetelovou 
pružinou ". 
     Hlasování o návrhu: pro 11 zdrželi 3 - návrh byl schválen 
 
- Zásady privatizace bytového fondu a směrnice - materiál 13 a 14 
Návrh usnesení: 
     MZ bere  na vědomí návrh zásad  privatizace bytového fondu a 
návrh směrnice k prodeji bytů a předkládá je veřejné diskusi 
     Hlasování o návrhu: pro 14 - návrh byl schválen 
 
 
- Různé dodatečně materiál č. 15 
Dr.  Poledňák -  smlouvy jsou  v předstihu  k nahlédnutí  na MěÚ, 
 
- smlouvy 
Návrh usnesení: 
     MZ bere na vědomí uzavření smluv: 
 Fy-Polakovič,havárie  kanalizace Na Královkách  ...........77 tis 
 Elstav, vícepráce na Děl.domě..............................61 tis 
 JUDr.Vlasáková, prohlášení jednotek ........1 tis/byt + 3 tis/dům 
 J.Bajer, projekt rekonstrukce Podhoří, I.etapa ...........129 tis 
 ASSET, nákup.........počítače - 36 tis/kus, tiskárny - 12 tis/kus 
     Hlasování o návrhu: pro 11  proti 2  zdržel se 1 
                    návrh byl schválen 
 
- Soutěže na výkon služeb nezbytných  pro chod města, materiál 15 
a a 15b Diskuse o vhodnosti uvedeného řešení. 
Dr. Poledňák  - Péče  o zeleň  bude zajišťována  ve dvou obvodech 
     z důvodu  možnosti  porovnání.  Technické  služby nebudou na 



     příspěvku kráceny a už vůbec ne zrušeny. 
p. Mikš - možnost nákupu plošiny pro Služby města Kuřimi, možnost 
     údržby veřejného prostranství vlastními silami 
Dr. Poledňák  -  reference  o  firmách  jsou  kladné,  jejich  je 
     finančně  výhodnější  než  současný  stav, dosavadní kvalita 
     prováděných  prací  nebyla  bez  chyb  v  případě VO uvažuje 
     o zkrácení příspěvku SMK 
 Návrh usnesení: 
     MZ schvaluje uzavření smlouvy  na údržbu veřejného osvětlení 
dle pořadí stanoveného výběrovou komisí. 
    MZ   schvaluje   uzavření   smlouvy   na   údržbu  komunikací 
a veřejných ploch dle pořadí stanoveného výběrovou komisí. 
     Hlasování o návrhu: pro 9  proti 3  zdrželi se 2 
                    návrh byl schválen 
 
Souhrnný návrh úprav dopravního značení mat.č. 16 
Mgr. Holman - poskytl všeobecné informace týkající se problému ve 
     značení dopravními značkami v Kuřimi. 
p.  Herman - bod 19 změna formulace - značka 
Mgr.Holman 
- bod 14 doplnit značky hlavní silnice 
- bod 19 umístit u výjezdu ze Zahradní ulice značku "Pozor výjezd 
         požárních vozidel" 
- bod  7  Vojtova  a  Havlíčkova  - cca  5  m  ve směru vjezdu do 
     Legionářské umístit značku "Zákaz zastavení" 
Ing  .Brabec -  upozornil na potřebnost  řešení parkovací situace 
     v ulici  Na  Královkách  a  U  stadionu,  zejména  v letních 
     měsících 
Návrh usnesení: 
     MZ doporučuje  projednat na DI  Brno-venkov změny dopravního 
značení a pověřuje MR zajištění příslušných technických opatření 
     Hlasování o návrhu: pro 12 zdrželi se 2 - návrh byl schválen 
 
Diskuse 
- V  diskusi  vystoupil  Ing.arch.Růžička  s  informací se záměry 
firmy  Vaillant, o  stavbě závodu  se rozhodne  na jaře.  Nabídka 
50.000,-  marek,  pokud  město  převezme  závazek  firmy  obnovit 
spojnici  Kuřim -  Podlesí. Po  diskusi týkající  se výše uvedené 
stavby a  současně potřeby vybudování  retenční nádrže, došlo  MZ 
k závěru převzít  závazek k vybudování výše  uvedené cesty směrem 
od Podlesí podél štol Pod Záhrubou směrem k poliklinice a městu. 
Návrh na usnesení: 
     Městské   zastupitelstvo    schvaluje   převzetí   5O.OOO DM 
a závazku  zajištění náhradní  komunikace Kuřim-Podlesí  od firmy 
Vaillant 
 
- Pan Herman informoval, že od 1.1.1996 je hasičský sbor v Kuřimi 
nasazen jako poloprofesionální jednotka II. stupně. 
 
- Dále proběhla diskuse o místu konání zasedání MZ. V návrhu bylo 
přesunout zimní zasedání MZ na dělnický dům v Kuřimi. 
Návrh usnesení: 
     MZ schvaluje  konání všech zimních  zasedání MZ v  Dělnickém 
domě v Kuřimi. 
     Hlasování o návrhu: pro 9 proti 0 zdrželo se 5 
 
- Závěrem vystoupil Ing. Jarůšek s obranou své osoby proti článku 
uveřejněnému ve Zlobici, kde  je starostou Ing.Růžičkou obviňován 



ze  situace vzniklé  v Kuřimi  rozkopáním cest  z důvodu položení 
kabelů pro  TKR a Telecom. Ing.  Jarůšek není hlavním dodavatelem 



ani koordinátorem celé akce. 
 
 
Návrhová komise přečetla usnesení ke kontrole: 
 
1245  -  MZ  schvaluje  pronájem  objektu  býv.ubytovny  vietnam. 
     pracovníků  na ul.  Havlíčkova v  Kuřimi Petru Stražovskému, 
     Kuřim,  Jungmannova 864  za  cenu  30.000 Kč/rok  + energie. 
     Výpovědní lhůta  1 rok, nájemce nemá  právo požadovat úhradu 
     vložených investic a provedených úprav. 
 
1246 - číslo bez usnesení 
1247 - MZ ruší usnesení č. 1089/95 ze dne 27.3.1995 
1248 - MZ schvaluje proplacení částky 20.000,- Kč manž. Kissovým, 
     Kuřim,  Vrchlického 986  jako odstupné  za uvolnění  pozemků 
     v lokalitě  "Záhoří do  klínů", po  obdržení této  částky od 
     firmy DC s.r.o. Blansko 
1249 -  MZ neschvaluje  záměr na odprodej  pozemků parc.č. 2976/7 

     a parc.č. 2976/8 k.ú.  Kuřim o celkové výměře 892  m2 TJ TOS 
     Kuřim. 
1250 - MZ schvaluje záměr města  na adresný odprodej přední části 
     objektu čp.  35 v Kuřimi, Tišnovská  ulice za účelem zřízení 
     lékárny  manželům  Kvasnicovým,  bytem  Doubravník  287,  za 
     odhadní cenu 
1251  -  MZ schvaluje  záměr  města  na adresný  odprodej zadního 
     traktu  objektu  čp.  35  v  Kuřimi,  Tišnovská  ulice  panu 
     Markovi,  bytem Kuřim,  Na Loučkách  1204 za  účelem zřízení 
     drogerie, za odhadní cenu. 
1252 -  MZ neschvaluje uzavření nájemní  smlouvy na pronájem bytu 
     č.  17 v  domě čp.  818 v  Kuřimi, nám.Osvobození  s manželi 
     Baťovými 
1253   -   MZ  schvaluje   záměr  na   adresný  pronájem  pozemku 

     parc.č.3430/2  k.ú.  Kuřim  o  výměře  286  m2,  poz.parc.č. 
     3430/4  k.ú. Kuřim  o výměře  18 m2  a části pozemku parc.č. 
     3430 k.ú. Kuřim o výměře cca  3500 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok 
     spol. s.r.o.  Silnice Brno, Dukelská  34 na dobu  určitou po 
     dobu provozu obalovny živičných směsí do r. 2010. 
1254 - MZ schvaluje záměr na adresný pronájem objektu hydroforové 
     stanice v  Kuřimi čp.1013 s  poz.parc.č. 2080 k.ú.  Kuřim ve 
     výměře  144  m2  manž.   Vaněrkovým  ,  Kuřim,  Vojtova  630 
     a Bohumilu Konečnému, Kuřim, Jungmannova 865 na dobu určitou 
     2 let  s  tím,  že  po  uplynutí  přechází  v dobu neurčitou 
     a 6-ti   měsíční  výpovědní   lhůtou  za   cenu  min.  190,- 
     Kč/m2/rok s koef. III (I.pásmo) + energie 
1255 -  MZ schvaluje  využití bytu IV. kategorie  v objektu staré 
     hasičky v  Kuřimi čp. 294  jako bytu služebního  pro potřeby 
     města 
1256 -  MZ  schvaluje  prodloužení  nájemních  smluv  na pronájem 
     nebytových  prostor   na  nám.Osvobození  a   ul.  Bezručova 
     v Kuřimi  do  31.12.1996  za  podmínky  podepsání dodatku ke 
     smlouvám  z důvodu  potřeby změny  způsobu placení nájemného 
     a změněných  pravidel výpočtu  úhrad služeb  dle vyhlášky č. 
     245/95 Sb. 
1257  -  MZ  souhlasí  s  ukončením  nájemního  vztahu dohodou na 
     pronájem areálu stadionu v Kuřimi s firmou ELEKTROBOCK spol. 
     s.r.o. ke dni 30.11.1995. 
1258  -  MZ souhlasí  se snížením  částky za  odprodávané pozemky 
     firmě  ENVITES spol.  s.r.o.  Brno,  Ulrychova 30  v celkové 



     výměře 7930  m2 za částku  1 mil. Kč  s tím, že  při prodeji 
     bude uplatněn  stejný postup jako  při odprodeji pozemků  na 
     nám.l.května v Kuřimi 
1259  -  MZ  schvaluje  odprodej  parcely  č.  293/9,  k.ú. Kuřim 

     o výměře  106  m2  na  nám.  1.  května  v  Kuřimi firmě F+H 
     spol.s.r.o.  Kuřim,  Jungmannova  1267  za  účelem  výstavby 
     prodejny pečiva a cukrářských výrobků s tím, že pozemek bude 
     odprodán až  po realizaci stavby. Do  doby odprodeje pozemku 
     bude právní vztah k  nemovitosti upraven nájemní smlouvou za 
     cenu 250,- Kč/m2 pozemku. 
1260 - MZ ruší  podmínku usn. č. 1095/95  týkající se předchozího 
     majetkového vypořádání  ideální poloviny zpevněné  plochy na 
     pozemku  parc.č.  2086/17  k.ú.  Kuřim  mezi  panem Trubákem 
     a panem Malým 
1261 - MZ bere na vědomí zprávu odboru ŽP 
1262 - MZ schvaluje vyhlášku, kterou  se doplňuje vyhláška č.7/95 
     o pronájmu bytů a bytových náhradách 
1263  -  MZ schvaluje  a doplněk  územních a  hospodářských zásad 
     ÚPNSÚ. 
1264 - MZ bere na vědomí návrh koncepce školství v Kuřimi 
1265  -  MZ bere  na vědomí  výsledky hospodaření  města za 3/IV. 
     1995 a schvaluje rozpočtové provizorium na rok 1996. 
1266 - MZ schvaluje plán jednání MZ a MR na I.pololetí 1996 
1267 -MZ zřizuje v kalendářním roce 1996 Fond na podporu kulturní 
     a spolkové činnosti ve stejném znění jako v roce 1995. 
1268 - MZ vyhlašuje k 20.1.96 výběrové řízení k poskytnutí půjček 
     z Fondu  na podporu  kulturní a  spolkové činnosti  na první 
     pololetí roku 96. 
1269  -  MZ schvaluje  převod peněz  (podílu na  dotaci 100 tis.k 
     zajištění   přestupkové  agendy)   obcím  Veverská   Bitýška 
     a Chudčice. 
1270 - MZ bere  na vědomí sjednání  překlenovacího úvěru ve  výši 
     3 mil. do 31.1.1996 na vrub usnesení MZ 1182/95 
1271 - MZ bere na vědomí informaci o zahájení provozu ambulatního 
     traktu  v   prostoru  polikliniky  a   informaci  o  průběhu 
     privatizace polikliniky 
1272 -  MZ  projednalo  připomínku  Moravského  zemského  archívu 
     v Brně a schvaluje následující úpravy vlajky města Kuřimi: 
     "Bílý  list, v  horním žerďovém  rohu černé  křídlo s  bílou 
     jetelovou pružinou ". 
1273  - MZ  schvaluje penzionu pro  důchodce v Kuřimi  stravovací 
     jednotku  pro dietu  racionální a  šetřící ve  výši 15.5O Kč 
     a pro dietu diabetickou ve výši 17,50 s účinností od 1.1.96 
1274 -  MZ schvaluje  úhradu za společné  prostory v PPD  ve výši 
     100 Kč/měsíc 
1274 -  MZ schvaluje  úpravu mzdového limitu  PPPD Kuřim pro  rok 
     1995 ve výši 1 208 tis Kč 
1275 - Město Kuřim zakládá dnem 11.12.95 podle § 14 odst.2 zákona 
     č.564/1990 Sb, o státní správě  a samosprávě ve školství, ve 
     znění pozdějších  předpisů základní školu  a mateřské školky 
     dle seznamu. 
1276 - MZ bere  na vědomí návrh zásad  privatizace bytového fondu 
     a návrh  směrnice  k  prodeji  bytů  a  předkládá je veřejné 
     diskusi 
1277 - MZ bere na vědomí uzavření smluv: 
    Fy-Polakovič,havárie  kanalizace Na Královkách  .......77 tis 
    Elstav, vícepráce na Děl.domě..........................61 tis 
    JUDr.Vlasáková, prohlášení jednotek ....1 tis/byt + 3 tis/dům 



    J.Bajer, projekt rekonstrukce Podhoří, I.etapa .......129 tis 
    ASSET, nákup.....počítače - 36 tis/kus, tiskárny - 12 tis/kus 
1278  -  MZ  schvaluje  uzavření   smlouvy  na  údržbu  veřejného 
     osvětlení dle pořadí stanoveného výběrovou komisí. 
1279  -  MZ  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  údržbu  komunikací 
     a veřejných ploch dle pořadí stanoveného výběrovou komisí. 
1280 - MZ doporučuje projednat na DI Brno-venkov změny dopravního 
     značení  a  pověřuje  MR  zajištění  příslušných technických 
     opatření 
1281  -  MZ  schvaluje  převzetí  5O.OOO DM  a  závazku zajištění 
     náhradní komunikace Kuřim-Podlesí od firmy Vaillant 
1282 - MZ schvaluje konání všech  zimních zasedání MZ v Dělnickém 
     domě v Kuřimi. 
 
Hlasování o úplnosti usnesení MZ: 
     pro 14 schváleno 
 
 
Jednání MZ bylo ukončeno ve 21.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                              starosta 
 
 
Zapsala:  Krejčová 
V Kuřimi dne 11.12.1995 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 1.  Majetkoprávní úkony 
 1a. Majetkoprávní úkony 
 2.  Zpráva odboru pro životní prostředí 
 3.  Novela vyhlášky o pronájmu bytů 
 4.  Změna a doplněk územních a hospodářských zásad 
 5.  Koncepce školství v Kuřimi 
 6.  Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.1995 
 7.  Návrh plánu jednání MR a MZ na l. pololetí 1996 
 8.  Různé Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 9.  Informace k privatizaci polikliniky - zřízení chirurgické 
                                           ambulance 
10.  Penzion pro důchodce - návrh na zvýšení stravovací jednotky 
10a. Nájemné v DPD Kuřim 
11.  Usnesení MZ ve věci zařazení škol do sítě 



12.  Dodatek k usnesení MZ č.1229/95 
13.  Zásady privatizace bytového fondu - var.I 
14.  Zásady privatizace bytového fondu - var.II 
15.  Různé dodatečně - návrhy smluv 
15a. Protokol o výběrovém řízení "Údržba veřejného osvětlení" 
15b. Protokol o výběrovém řízení "Údržba travnatých ploch, ..." 
16.  Souhrnný návrh úprav dopravního značení v Kuřimi 
17.  Souhrn přijatých usnesení - materiál návrhové komise 
18.  Pozvánka 
19.  Prezenční listina 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Němec                             Ing.Hana Novotná 
 
 
 
 


