
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 1/1994 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 24.1.1994 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni  : Ing.arch.V.Růžička,  Ing.K.Pavelka, JUDr.M.Burianová, 
            MUDr.M.Dvořáčková,Ing.J.Fikar, J.Gambolis, M.Hejmala, 
            J.Herman,        Mgr.L.Herman,       PhDr.B.Holubová, 
            Ing.arch.A.Jančová,    MUDr.Z.Klírová,    J.Kobzinek, 
            J.Koláček,  Ing.M.Krupica,   E.Moric,  Ing.V.Motyčka, 
            Š.Mudroň,   Ing.J.Němec,   J.Peřina,  Ing.V.Řezanina, 
            Ing.V.Toman, Ing.J.Urban, V.Zejda 
 
Písemně omluveni : RNDr.I.Poledňák, Y.Peřinová, 
Omluven          : Z.Plšek 
Z důvodu nemoci nepřítomen tajemník Ing.Veselý. 
 
První  zasedání  městského  zastupitelstva  v  roce  1994 zahájil 
starosta Ing.Růžička v 17,10 hodin. Přivítal přítomné  členy MZ i 
veřejnost.  Zasedání bylo  svoláno obvyklou  formou dle jednacího 
řádu. 
Přítomno  22  členů  MZ  -  zasedání  je usnášenischopné, přijatá 
usnesení budou právoplatná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi :Ing.Řezanina,MUDr.Dvořáčková 
Hlasováno o návrhu    : pro  20 
                        zdrž. 2 
 
Volba návrhové komise : V.Zejda, J.Herman 
Hlasováno o návrhu    : pro  20 
                        zdrž. 2 
 
Zápis  z minulého  jednání MZ   je k  nahlédnutí, byl  ověřen bez 
připomínek. 
 
Program jednání MZ -předložil starosta Ing.Růžička : 
l. Majetkoprávní úkony 
2. Tržní řád 
3. Příspěvkové  organizace - Penzion,  Služby, Škola -  schválení 
   statutu   organizace,  Delimitačního   protokolu,  Smlouvy   o 
   bezúplatném převodu drobného inv.majetku ... 
4. Volba nového člena městské rady 
5. Různé 
 
V 17,15 se dostavil p.Kobzinek - přítomno 23 členů MZ 
Dr.Holubová - žádá o projednání  petice občanů ul. Křižkovského - 
              přesun etapy kabelové televize 
Ing.Pavelka - bude projednáno v různém 
 
Dalších námitek ani připomínek k programu nebylo. 
Hlasováno o návrhu : pro 23 přítomných členů MZ 
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1) Majetkoprávní úkony 
A) Garáže - odprodej pozemků 
Návrh  předložila  Dr.  Vlasáková,   vyzvala  přítomné  občany  - 
vlastníky garáží, aby se k přednesenému návrhu vyjádřili 
p. Baxa     - dotaz, proč v jeho případě MR navrhuje pouze pronájem 
Ing.Růžička - vysvětlil  - je třeba počítat s  areálem pro Služby 
              (nynější provozovna na ul. Tišnovské - restituční nárok 
              původních  vlastníků řeší  krajský soud).  Pronájem 
              není  trvalý vztah  - tímto  vytvořit podmínky  pro 
              případné přemístění garáží 
p.  Krejčí -  cena je  příliš vysoká  oproti té,  za kterou  byly 
              pozemky prodávány v létech 84-85 
Ing.Růžička - cena dohodou, nyní jsme v jiné době 
Ing.Pavelka - nemůžeme  všechny křivdy  brát na  sebe, garáž  je 
              vašim vlastnictvím, ve vašem zájmu bylo zajímat se, 
              kde a na jakém pozemku stojí 
Ing.Fikar   - podávám protinávrh - vzhledem k tomu, že to není vina 
              občanů, navrhuji cenu 20,- Kč/m2 
Hlasováno o protinávrhu :   pro    7 
                            proti 13 
                            zdrž.  3 
Původní návrh usnesení : 
MZ schvaluje záměr na odprodej  pozemků v majetku města Kuřimi na 
nichž jsou postaveny garáže, za cenu 50,- Kč/m2 vlastníkům stavby 
dle přílohy (vlastn. uvedení pod č. 1-7). 
Hlasováno o návrhu :        pro   15 
                            proti  5 
                            zdrž.  3 
Dr.Vlasáková  vyzvala  přítomné  občany,  aby  do  3  dnů  podali 
správnímu odboru MěÚ Kuřim zprávu, zda souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy za odsouhlasenou cenu pozemku t.j. 50,- Kč/m2. 
 
B) OKÚ Brno-venkov - nabídka odprodeje části pozemku p.č. 3421 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr odkoupit od Okresního  úřadu Brno-venkov část 
parc.č. 3421 k.ú.  Kuřim o výměře cca 450  m2 (ostatní plocha) za 
cenu 3,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : schváleno všemi hlasy 
 
V 17,35 se dostavil na jednání MZ Ing.Krupica - přít. 24 členů MZ 
 
C) Šudák Břetislav,  Lipůvka 74  - pronájem  nebo odprodej části 
   parcely č. 2538 
Návrh  na  usnesení  přednesla  Dr.Vlasáková, vyzvala  přítomného 
pana Šudáka, aby se k předmětné záležitosti vyjádřil. 
p.Šudák     - navrhuji nižší cenu 5-6,- Kč/m2 
M.Hejmala   - dotaz, proč p. Šudák o pronájem či odprodej žádá 
p.Šudák     - objasnil  - Pozemkový  úřad pro  úhradu geom. vytyčení 
              katastrálních parcel požaduje zajištění  vstupu z jednoho 
              pozemku na druhý 
Ing.Pavelka - objasnil jednotlivé alternativy 
E.Moric     - navrhuji cenu 5,- Kč/m2 
M.Hejmala   - navrhuje projednávání odročit  do získání znaleckého 
              posudku 
Ing.Němec   - podporuji předložený návrh usnesení, t.j. odprodej za 
              cenu dle znaleckého posudku 
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Hlasováno o návrhu p.Morice    :  pro    11 
                                  proti   8 
                                  zdrž.   5  Návrh neprošel 
Hlasováno o návrhu p. Hejmaly  :  pro     1 
                                  proti  22 
                                  zdrž.   1 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na odprodej  pozemku p.č. 2538 popř. 2496 panu 
Šudákovi, bytem Lipůvka 74 za  cenu dle znaleckého posudku s tím, 
že náklady na geometrické oddělení odprodávané části pozemku bude 
hradit p. Šudák. 
Hlasováno o předloženém návrhu  : pro    21 
                                  proti   2 
                                  zdrž.   1 
V.Zejda     - T-přip.- co s parcelou č. 2496 
Ing.Pavelka - konfliktní situace, navrhuji směnu 
Ing.Růžička - směna je možná 
Ing.Fikar   - pozemková komise posuzovala žádost o  odprodej cca 
              30 m2 , navrhuji záležitost uzavřít, buď návrh bude 
              akceptován či nikoliv 
V.Zejda  - T- přip.-  při takovémto  projednávání vypadáme  směšně 
              před  veřejností,  apeluji  na  pozemkovou  komisi, 
              nechť při projednávání zve  občany, aby  materiály 
              byly jednoznačné, dostatečně připravené 
Ing.Fikar   - na vysvětlenou - pozemková  komise je pouze poradním 
              orgánem rady. MZ hlasuje o stanovisku rady. 
 
 
D) JME - žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků 
Ing.Fikar - podal návrh na usnesení : 
MZ  neschvaluje záměr  města uzavřít  s JME  darovací smlouvu  na 
převod pozemků parc.č. 293/2  o výměře 235 m2 

                       2974   o výměře  33 m2 

                       2086/3 o výměře  65 m2 

                       4298   o výměře  24 m2 

                       399/3  o výměře  60 m2 

                       612/11 o výměře  31 m2 

                       550    o výměře  25 m2 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 24 členů MZ 
 
 
 
E) Výkup pozemku - objekt MěÚ Kuřim od a.s. TOS Kuřim 
Dr.Vlasáková seznámila  s výsledkem valné hromady  a.s.TOS Kuřim 
ze  dne 13.12.1993  , kde  byl schválen  odprodej pozemku parc.č. 
1742 k.ú. Kuřim  ve výměře 2121 m2 městu Kuřim  za cenu 233 310,- 
Kč. 
Dr.Dvořáčková - dotaz, kolik za m2 ? 
Dr.Vlasáková  - něco přes 100,- Kč 
Ing.Urban     - máme jinou možnost, než návrh odsouhlasit? 
Ing.Pavelka   - ne 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr města na odkoupení  pozemku parc.č. 1742 k.ú. 
Kuřim ve výměře 2121 m2 za cenu dle znaleckého posudku. 
Hlasováno o návrhu : pro 24 přítomných členů MZ 
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F) Slovakárna  -  odkoupení  objektu  vč.  přilehlých pozemků od 
   Magistrátu města Brna 
Dr.Vlasáková - dle znaleckého posudku činí  cena 1,100 244,- Kč, 
               třeba   zvážit,   zda   za   tuto  cenu  vykoupit 
               (neatraktivní oblast, blízkost  farmy Křivá, cena 
               za m2 pozemku cca 240,- Kč) 
               Dle  nákladů  vyčíslených  odborem  výstavby  činí 
               přibližná cena za demolici 166 tis. Kč. 
Ing.Pavelka  - lokalita  se nedá  využít k  zástavbě RD, navrhuji 
               zrušení usnesení MZ č. 1125/93 z 30.8.1993 
M.Hejmala    - dotaz,  zda  zastavovací  plán  bude zahrnovat tuto 
               oblast 
Ing.Růžička  - farma Křivá by měla  být do r. 2000 zrušena, nebude 
               to však tak "žhavé", zatím nepřichází v úvahu 
Ing.Němec    - byl znalecký posudek podroben analýze? 
Dr.Vlasáková - ne, došel od Magistrátu pouze dopis s cenou 
Ing.Němec    - cena se zdá nelogická 
Dr.Vlasáková - pozemky jsou vesměs  kulturou zahrada - cena 100,- 
               Kč/m2 
J.Herman     - navrhuje vyžádat znalecký posudek 
Dr.Vlasáková - není čas, do zítřejšího  rána musí být Magistrátu 
               podána zpráva o rozhodnutí MZ 
Návrh na usnesení : 
MZ ruší usnesení č. 1125/93 z 30.8.1993 
Hlasováno o návrhu : pro 24 
 

2) Tržní řád 
Materiál byl projednáván na minulém jednání MZ - řada připomínek, 
týkajících se formálních věcí. 
Je k přepracovanému materiálu připomínek ? 
Ing.Fikar - čl. IV, bod l.l a) ..výrobky musí být čistě umyté .. 
            Jsou  výrobky,  které  mytím  znehodnotíme,  navrhuji 
            ...všechny výrobky musí být čisté ... 
          - čl. IV, bod l.l d) změna, ne les 
          - zásadní  připomínka  -  kdo  zodpovídá  za  sociální 
            zařízení  pro  prodávající?  Jakým  způsobem  zajistí 
            správa trhu tekoucí vodu ? 
Dr.Vlasáková - zřízení tržnice podléhá  stavebnímu povolení, tam 
               bude zakotveno, potom toto nemusí upravovat tržní 
               řád 
Ing.Němec    - jakmile určíme tržnici, jsme povinni zajistit tekoucí 
               vodu 
Ing.Fikar    - z vlastní zkušenosti : OHS požaduje od správy tržnice 
               zajištění  soc.  zařízení  pro  personál. V tržním 
               řádu je třeba zmínka o soc. zař., o zajištění tekoucí 
               vody i když toto bude součástí stavebního povolení 
             - navrhuji doplnit čl. VI. : 
               Zřizovatel   tržnice  je   povinen  dodržet   hyg. 
               ustanovení  ve vztahu  na soc.  zařízení a tekoucí 
               vodu    pro    prodávající    dle    souvisejících 
               hyg.předpisů 
E.Moric      - stánkový  prodej v  Kuřimi je  oblíbený, ať ho vydáním 
               Tržního řádu neomezíme, nezrušíme 
Ing.Pavelka  - podmínky jsou obecné 
Ing.Němec    - čl. I - nechť tato vyhláška platí jen pro tržnici 
Ing.Pavelka  - jde nám o zkulturnění prodeje 
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Ing.Fikar - hyg. předpisy platí  pro všechny na celém území města 
            platí pro každého prodejce, nemůžeme dělat výjímky 
Ing.Němec - tržním  řádem  určité  lokality  vyřadíme z provozu 
            (stánkař - tekoucí voda) 
V.Zejda   - čl.  III,  odst.  la)  ..obchodní činnosti nahradit 
            obchodní živnosti, lb) - vypustit 
 
V 18,30 hodin se vzdálil J.Kobzinek - přítomno 23 členů MZ 
V.Zejda      - čl. VII poplatky - poplatky  stanoveny  pouze  na 
               základě vyhlášky 
Dr.Vlasáková - vysvětlila  - pozor, nejsou myšleny  poplatky dle 
               naší  vyhlášky, poplatky  si stanoví  provozovatel 
               tržnice,poplatky nebudou totožné s našimi poplatky 
Ing.Urban - návrh na znění Čl.III, bod l a) : právnické a fyzické 
            osoby  vlastnící  živnostenský   list  nebo  koncesní 
            listinu 
Ing.Němec - předkládá protinávrh k Čl. I, II 
            Čl.I ..podmínky  prodeje na tržnicích  na území města 
                   Kuřimi 
            Čl.II..poslední  větu začínající  slovy :  I na  jiná 
                   místa ... vypustit 
L.Herman  - navrhuje  zaměřit se  jen na  tržnici, do  stánkového 
            prodeje nezasahovat 
Ing.Pavelka - vyhl. musí platit pro celé město 
Hlasováno o protinávrhu Ing. Němce : pro     9 
                                     proti  12 
                                     zdrž. 2 Návrh nebyl přijat. 
 
Ing.Urban - návrh na znění Čl.IV, bod l.ld) ..o jejich nabytí 
Hlasováno  o  návrhu  Tržního  řádu  jako  celku  s  přednesenými 
připomínkami : pro    21 
               zdrž.   1 
               proti   1 
 
 

3) Příspěvkové  organizace - Penzion,  Škola, Služby -  schválení 
   Statutu,   Delimitačního   protokolu,Smlouvy   o   bezúplatném 
   převodu... 
Písemné materiály byly rozeslány, jsou dotazy, připomínky ? 
A) Penzion pro důchodce Kuřim 
E.Moric  -  formální  připomínka  -  mzdové  podmínky  pracovníků 
            penzionu  se   řídí  nařízením  vlády   ...  S  tímto 
            nesouhlasím, řídí se zákonem o mzdě 
p.Kříž    - navrhuje  materiál odsouhlasit s tím, že  čl. V. Statutu 
            bude po prověření upřesněn 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje Statut, Delimitační protokol a Smlouvu o bezúplatném 
převodu  drobného  investičního  majetku,  investičního  majetku, 
materiálu  na  skladě  a  zboží na  skladě příspěvkové organizace 
Penzion pro důchodce Kuřim. 
Hlasováno o návrhu : pro 23 členů MZ 
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B) Základní škola Tyršova 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje Statut, Delimitační protokol a Smlouvu o bezúplatném 
převodu  drobného  investičního  majetku,  investičního  majetku, 
materiálu  na  skladě  a zboží  na  skladě příspěvkové organizace 
Základní škola v Kuřimi, Tyršova čp. 1255 
Hlasováno o návrhu : pro 23 členů MZ 
 
 
C) Služby města Kuřimi 
Ing.Fikar - k čl. II - podle čeho dělala organizace doposud 
p.Kříž    - vysvětlil 
Ing.Fikar - k výši nájemného 1,-  Kč/rok - toto je výsměch, město 
            všechno  organizaci dává,  zcela nekalá  soutěž, tato 
            org. je bezkonkurenční v tomto městě. 
            Podstatné je,  že rozhodujeme, aniž  máme k dispozici 
            finanční  rozvahu, jak  dotujeme, jak  město doplácí, 
            zda všechny  činnosti jsou lukrativní.  Navrhuji dnes 
            bez podkladů neschvalovat, až budou známy výsledky. 
V.Zejda   - přednesl protinávrh : 
MZ   odkládá   projednání   předložených   materiálů  příspěvkové 
organizace  Služby města  Kuřimi. K  dalšímu projednání  požaduje 
předložit následující doklady : 
l. rozvahu k 31.12.1992, 30.6.1993 a 31.12.1993 
2. výkaz zisků a ztrát (výsledovku) k výše uvedeným termínům 
3. podrobný rozbor  použití  příspěvku  města na  činnost Služeb 
   města Kuřimi za rok 1993 
Výše uvedené podklady požadujeme předložit do příštího jednání MZ 
a zpracovat dle jednotné metodiky,  stanovené Opatřením MFČR a to 
jak za celou organizaci tak i za jednotlivá střediska. 
M.Hejmala   - dotaz ohledně majetku Služeb na ul. Tišnovské 
Ing.Růžička - původního  vlastníci  požádali  v rámci restituce 
              o  vrácení  majetku,  v  současné  době  projednává 
              krajský soud 
p. Kříž     - v materiálech zahrnuto jen to, co je prokazatelně v 
              majetku města 
J.Herman    - dle přípisu z OKÚ - majetek se svěřuje organizaci do 
              vyřešení soudního sporu 
Hlasováno o protinávrhu p.Zejdy :  pro   21 
                                   zdrž.  2 
 
V 19,10 hod. v jednání MZ přestávka 
V 19,35 pokračováno v jednání, přítomno 23 členů MZ. 
 
 

4) Volba nového člena MR 
1) Odvolání člena MR 
Písemná  žádost  Mgr.Ladislava  Hermana  o  odstoupení  z  funkce 
předsedy a člena  kontrolní a revizní komise a  z funkce člena MR 
byla projednána v MR dne 10.1.1994. 
Návrh na usnesení : 
MZ  odvolává na  vlastní žádost  Mgr. Ladislava  Hermana z funkce 
člena městské rady. 
Hlasováno o návrhu : pro   22 
                     zdrž.  1 
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2) Volba nového člena MR 
Ing.Fikar    - dotaz,  v případě,   že nebude  nový člen  zvolen na 
               dnešním jednání MZ, jak budeme postupovat dále? 
Ing.Růžička  - objasnil (dohodovací řízení) 
Ing.Fikar    - navrhuje domluvu ještě před vlastní volbou 
J.Herman     - navrhuji dohodovací řízení 
Š.Mudroň     - navrhuje za člena MR Ing.Řezaninu 
Ing.Řezanina - s kandidaturou nesouhlasím 
Dr.Burianová - navrhuje za člena MR M.Hejmalu 
M.Hejmala    - s návrhem souhlasím 
L.Herman     - navrhuje E.Morice 
E.Moric      - nejsme dlouho členem MZ, s kandidaturou nesouhlasím 
Hlasováno o návrhu Dr.Burianové : 
MZ zvolilo pana Miloše Hejmalu členem městské rady 
pro    19 
proti   4 
Návrh byl přijat. 
M.Hejmala poděkoval těm, kteří ho zvolili členem  MR. 
 
 

5) R ů z n é 
1) Novela vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
   nákladů MŠ a ŠD v městě Kuřimi 
Předložil Ing.Pavelka - novela spočívá  v termínu platby v Čl.3 - 
                        slova  do  pátého  dne  nahradit slovy do 
                        konce 
Dr.Klírová  - ve  většině případů  se platby  provádějí do 15.dne 
              měsíce, proč tedy do konce ? 
p.Kříž      - vysvětlil 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje změnu  vyhlášky  o  příspěvku  na  částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve městě 
Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : přijato všemi hlasy 
 
2) Dr.Holubová  - žádost pí.  Zejdové o pomoc  při řešení prostor 
   pro Dům dětí 
Ve 20,00 hodin se vzdálil Ing.Motyčka 
Ing.Růžička  -  věc  se  projednávala,  uvolnění  Klubu  důchodců 
                je otázkou času. Pí. Zejdové bylo již odpovězeno. 
 
3) Dr.Holubová - žádost občanů ul. Křižkovského TKR 
Ing.Pavelka    - žádost   je  třeba   projednat  s  dodavatelskou 
                 organizací, IV.etapa TKR  zahrnuje spodní Kuřim. 
                 Podle nás to asi nebude možné. Technicky se musí 
                 vyjádřit dodavatel. 
Dr.Holubová    - občané  žádost odůvodňují kritickou situací celé 
                 ulice 
J.Herman       - žádám, aby se ke kabelové televizi jasně vyjádřilo 
                 vedení města, zveřejnit, jak to s TKR vypadá 
Ing.Pavelka    - nemáme co informovat, vše zůstává v platnosti 
                 29.12.93  -  změna  odpovědného  pracovníka, vše 
                 projednáno, inf.zůstávají,  smlouva schválená MZ 
                 zůstává  v platnosti  (ing.Fikar může  potvrdit, 
                 osobně se o věci na MěÚ informoval) 
                 Plnění  smlouvy  -  14.5.94  - předání I.etapy 
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Ing.Fikar      - vše je tak, jak bylo řečeno,  dotaz,  zda je již 
                 stavební povolení 
Ing.Pavelka    - není, projekt je připraven k vyjádření ČTÚ 
Ing.Fikar      - kdo žádal o stavební povolení 
Ing.Pavelka    - fa ELSA, chybí vyjádření ČTÚ a ref. dopravy 
Ing.Fikar      - o stavební povolení může žádat vlastník pozemku, t.j. 
                 město, fa bude mít důvod, aby odsunula termín 
Ing.Pavelka - toto prověříme 
Ing.Fikar   - žádá o přečtení zápisu  z jednání MR z  27.12.1993 k 
              usn.  č. 389/93,  kterým MR  pověřuje tajemníka MěÚ 
              vypracováním  návrhu mimořádné  výroční odměny  pro 
              starostu a místostarostu 
M.Hejmala   - jednání MR jsou neveřejná,  není možné veřejně číst 
              zápisy 
Ing.Fikar   - doporučuji  všem  členům  MZ,  aby  se  seznámili s 
              formulací.  Mám  výhrady  vůči  odměnám,mzda není v 
              souladu se zákonem, proto doporučuji členům MR, aby 
              navrhli výroční odměnu... citace tajemníka 
Ing.Růžička - doporučuji  všem členům  MZ, aby  si zápis  přišli 
              přečíst 
 
Ing.Němec   - k event. přesunu Domu  dětí a mládeže -přesun  se mi 
              nelíbí, navrhuji  umístění do obj.  Dělnického domu 
              za předpokladu nezbytných oprav (el.instalace) a úprav 
Ing.Růžička - na školském úřadě  proběhlo jednání v souvislosti s 
              přemístěním ZUŠ  do objektu Domu  dětí a mládeže  z 
              důvodu  nevyhovujícího  technického  stavu  budovy, 
              zřizovatelem   bylo   takto   rozhodnuto.Jednou   z 
              možností bylo zřízení  klubů mládeže při základních 
              školách. Tato možnost byla  navržena při jednání na 
              ŠU a odmítnuta. Chce hledat prostory dál. 
Ing.Urban   - znovu  se vrátil k TKR - vše  v pořádku, ať se zpráva 
              oficiálním způsobem dostane mezi lidi i když se nic 
              neděje. Nechť je vydáno oficiální komuniké 
            - dotaz, jak si stojí výstavba digitální ústředny ? 
Ing.Růžička - stavba dokončena do 9/94  na kdy je sjednána  s fa 
              PHILIPS dodávka technologie 
p. Szabová  - nabízím se, že zprávu o TKR zveřejním 
Ing.Pavelka - 27 členů MZ má informace, které neměníme 
Ing.Brabec  - připomínka z řad  veřejnosti : o  stavební povolení 
              může žádat ten, kdo prokáže vlastnická nebo jiná práva 
              k  pozemku.  Co  se  týká  TKR  jedná se o zařízení 
              spojové, možná bude stačit územní rozhodnutí, stav. 
              povolení by vydával orgán spojů 
Ing.Pavelka - prověříme 
 
Ing.Růžička - informace  -  25.1.1994  bude schvalován rozpočet 
              okresu Brno-venkov 
M.Hejmala   - dotaz  ohledně daní   z nemovitosti  pro rok  1994 - 
              novela vyhlášky 
p.Kříž      - v  průběhu  měsíce  února 94 dodá  Okresní fin. úřad 
              složenky  k  úhradě,  k  dispozici  budou  i " dílčí 
              prohlášení " (změny v daňovém přiznání) 
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Ing.Pavelka - změna veřejné vyhl.  pro rok 94  nerealizovatelná, 
              dána pouze teoretická možnost  (změna do 31.12.93 - 
              vyvěšení - do 31.1.94 by musela vstoupit v platnost) 
              Z řad  občanů nikdo do konce  roku nepodal žádost o 
              snížení  daně (až  18.1.94) -  zůstává v  platnosti 
              vyhl.z roku 1993 
J.Peřina    - dotaz,  ordinace  lékařů  se  stěhují do dolní části 
              města, je uvažováno s lékárnou v této oblasti ? 
Ing.Růžička - ordinace  lékařů jsou  privatizovány, pro  lékárnu 
              nejsou prostory 
E.Moric      - co je nového s rozestavěnou školkou na ul. Zahradní ? 
Dr.Vlasáková - usn.  MZ -  záměr objekt  neprodávat, zatím  není 
               proveden vklad do katastru nemovitostí 
M.Hejmala    - usnesením MZ byla schválena městská policie 
               Nutno se zaměřit na kontrolu nedovolených činností 
               dopravních   vozidel,   kontrolu   nelogických   a 
               nesmyslných dopravních značek  ve městě - navrhuji 
               zřídit komisi, která  se tímto bude zabývat.Nemohu 
               přehlížet věci, které nemají smysl. 
Ing.Krupica  - existuje  komise bytová  a dopravy,  kam má  každý 
               právo předložit návrh 
Ing.Růžička  - existuje dopravní generel - pracovní paré, dopravní 
               policie se ke každé značce vyjadřuje 
M.Hejmala    - ať zabudované značky mají smysl ! 
Ing.Řezanina - dotaz,  co  je  nového s  privatizačním projektem 
               polikliniky 
Ing.Pavelka  - nic nového,  nemáme informace, čekáme, jak rozhodne 
               min.zdravotnictví a Fond národního majetku 
               Poliklinika  Kuřim je  zařazena do  kategorie B  = 
               zachovaná struktura - tento návrh je v Praze 
Š.Mudroň     - dotaz, čí povinností je evidence a kontrola spotřeby 
               vody,   plynu,  el.   energie  ve  spol.prostorách 
               obecních bytů 
Ing.Pavelka  - pokud  jsou spotřeby  v jednotlivých  domech řádně 
               vedeny   a   evidovány,   Správa   bytů  dle  nich 
               provede rozúčtování, pokud  dojde k rozporům, musí 
               si  nájemníci  hlídat  sami.Je  třeba  řešit, co s 
               bytovým fondem jako takovým. Množí se vandalismus, 
               je připraven nový "Domovní řád". 
Š.Mudroň     - připomínka k místní  policii - proč zejména o sobotách 
               a  nedělích neprovádí  častější kontroly  (rozbité 
               vývěsky a pod.), je policie tak vytížena ? 
Ing.Pavelka  - region je široký 40-50 km 
p.Kříž       - připomenul v poslední době  již poněkolikáté vykradenou 
               MŠ  na  ul.  Komenského,  dnes  vloupání do skladu 
               Služeb na ul. U vlečky 
Ing.Růžička  - 28.1.1994 II. ples  města - všechny přítomné pozval 
               na  tuto  společenskou  událost,  vstupenky  možno 
               zakoupit na MěÚ nebo v Domě kultury 
 
 
 
Dalších dotazů ani připomínek nebylo. Starosta Ing.Růžička vyzval 
návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení. 
Návrh předložil V.Zejda : 
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1001  - MZ  schvaluje záměr  na odprodej  pozemků v majetku města 
        Kuřimi  na  nichž  jsou  postaveny  garáže  za  cenu  50,- 
        Kč/m2 vlastníkům stavby dle přílohy č. l jednání MZ 
 
1002  - MZ   schvaluje  záměr   odkoupit  od   Okresního  úřadu 
        Brno-venkov část  parc.č. 3421 k.ú. Kuřim ve výměře  cca 
        450 m2 (ostatní plocha) za cenu 3,- Kč/m2 
 
1003  - MZ schvaluje záměr na  odprodej části pozemku kat.parcela 
        č.  2538  popřípadě   kat.parc.č.  2496  panu  Břetislavu 
        Šudákovi, bytem Lipůvka 74 za cenu dle znaleckého posudku 
        s  tím, že  náklady na  geometrické oddělení  odprodávané 
        části pozemku bude hradit p. Šudák. 
 
1004 - MZ neschvaluje záměr  města uzavřít s JME darovací smlouvu 
       na  převod  pozemků  parc.č.  293/2,  2974,  2086/3, 4298, 
       399/3, 612/11, 550 k.ú. Kuřim 
 
1005 - MZ schvaluje záměr města na odkoupení pozemku parc.č. 1742 
       k.ú. Kuřim ve výměře 2121 m2 od a.s. TOS Kuřim za cenu dle 
       znaleckého posudku 
 
1006 - MZ  ruší usnesení  č. 1125/1993  z 30.8.1993 na odkoupení 
       objektu   býv.  slovakárny   vč.  přilehlých   pozemků  od 
       Magistrátu města Brna 
 
1007 - MZ schvaluje "Tržní řád" s připomínkami : 
       čl. III. la)  - právnické  a  fyzické  osoby  vlastnící 
                       živnostenský list nebo koncesní listinu 
       čl. III. lb)  - vypustit 
 
       čl. IV.l.la)  - zboží čisté - místo čistě umyté 
              l.ld)  - na základě potvrzení o jejich nabytí 
 
       čl.  VI.      - Správce  tržnice  je  povinnen zajistit 
                       prodej  v souladu  s platnými hygienickými 
                       předpisy a normami 
 
1008 - MZ  schvaluje Statut,  Delimitační protokol  a Smlouvu  o 
       bezúplatném  převodu drobného  investičního majetku, 
       investičního  majetku,  materiálu  na  skladě  a  zboží na 
       skladě organizace Penzion pro důchodce Kuřim 
 
1009 - MZ  schvaluje Statut,  Delimitační protokol  a Smlouvu  o 
       bezúplatném převodu drobného investičního majetku, 
       investičního  majetku,  materiálu  na  skladě  a  zboží na 
       skladě organizace Základní škola Kuřim, Tyršova 
 
1010 - MZ odkládá projednání  předložených materiálů příspěvkové 
       organizace  Služby  města  Kuřimi.  K  dalšímu  projednání 
       požaduje pžedložit následující doklady : 
       l.rozvahu k 31.12.1992, 30.6.1993 a 31.12.1993 
       2.výkaz  zisků  a  ztrát   (výsledovku)  k  výše  uvedeným 
         termínům 
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       3.podrobný  rozbor  použití  příspěvku  města  na  činnost 
         Služeb města Kuřimi za rok 1993 
       Výše  uvedené podklady  požaduje MZ  předložit do příštího 
       jednání  MZ a  zpracovat dle  jednotné metodiky  stanovené 
       Opatřením  MFČR a  to jak  za celou  organizaci, tak  i za 
       jednotlivá střediska 
 
1011 - MZ  odvolává na  vlastní žádost  Mgr.Ladislava Hermana  z 
       funkce člena městské rady 
 
1012 - MZ jmenuje Miloše Hejmalu členem městské rady 
 
1013 - MZ  schvaluje  změnu  vyhlášky  o příspěvku na částečnou 
       úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD ve městě Kuřimi 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení :  jednohlasně přijato 
 
Jednání MZ ukončil starosta v 20,30 hodin. 
 
 
 
 
 
                                  Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                             starosta 
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Zapsala:  Němcová 
Kuřim     27.1.1994 
 
 
 
Seznam příloh 
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2. Peřinová Yvona - písemná omluva 
3. Návrh na  stanovení záměrů  města na  odprodej nemovitostí  v 
   majetku města 
4. Příloha k materiálu č. 3 pro jednání MZ 
5. Návrh kupní  smlouvy od   a.s. TOS  Kuřim -  odprodej pozemku 
   parc.č. 1742 o výměře 2121 m2 
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6a Stanovisko odboru výstavby - vyčíslení nákladů na demolici 
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8. Statut příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Kuřim 
9. Statut příspěvkové organizace Základní škola Tyršova Kuřim 
10.Statut příspěvkové organizace Služby města Kuřimi 
11.Mgr.L.Herman - žádost o uvolnění z funkcí 
12.Návrh  na  novelu  vyhl.   o  příspěvku  na  částečnou  úhradu 
   neinvestičních nákladů MŠ a ŠD ve městě Kuřimi 
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14.Usnesení MR ze dne 27.12.1993 
15.Usnesení MR ze dne 10.1.1994 
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                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Ing.Vladimír Ř e z a n i n a      MUDr.Miluše D v o ř á č k o v á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


