
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 2/1994 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 7.3.1994 
                  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, Y.Peřinová, Z.Plšek, 
           RNDr.I.Poledňák,      Ing.V.Řezanina,     Ing.V.Toman, 
           Ing.J.Urban, V.Zejda 
 
Jednání městského zastupitelstva zahájil starosta Ing.V.Růžička v 
17,10  hodin.  Jednání  MZ   bylo  svoláno  obvyklou  formou  dle 
jednacího řádu. 
Přítomno 22 členů MZ, přijatá usnesení budou platná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Dr.Holubová, Ing.Krupica 
Hlasováno o návrhu    : pro   20 
                        zdrž.  2 
 
Volba návrhové komise : Ing.Urban, J.Peřina 
Hlasováno o návrhu    : pro   20 
                        zdrž.  2 
 
Zápis z minulého jednání MZ byl řádně ověřen, je k nahlédnutí. 
 
Program jednání : 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Zásady prodeje bytů do osobního vlastnictví 
3. Zpráva o výsledku inventarizace 
4. Zpráva o provozu penzionu 
5. Různé 
 
Hlasováno o návrhu programu : schválen 22 přítomnými členy 
 
V 17,15 se dostavil Ing.Řezanina - přít. 23 členů MZ 
 

1. Majetkoprávní úkony 
Sokol Kuřim - vrácení pozemku u sokolovny 
Dr.Vlasáková - přečetla návrh na usnesení, byla otevřena diskuse 
M.Hejmala    - požádal, aby  zamítavé stanovisko bylo upřesněno, 
               zda rozhodnutí komisí bylo stanoviskem většiny členů 
Dr.Vlasáková - aby  bylo  přijato  usnesení,  musí být přítomna 
               nadpoloviční většina, tak tomu i bylo 
V 17,17 se dostavili Dr.Burianová,  Ing.Toman - přítomno 25 členů 
Ing.Motyčka  - za  komisi výstavby  - formulaci ze zápisové knizy 
               přesně neznám 
M.Hejmala    - T-pozn.  - věcné  břemeno musí  být zřízeno v každém 
               případě,  neboť vjezdová  trasa vede  přes pozemek 
               SOKOLA 
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M.Hejmala -  viníkem celé záležitosti  je OKÚ, který  nedodělky z 
             KBV převedl na město,tím se zbavil povinnosti, 
             záležitost  se táhne již 4 roky 
             Navrhuji, aby MZ schválilo  směnu .... 
Ing.Krupica -  vyzval přítomného zástupce Sokola,  aby sdělil, co 
               SOKOL hodlá s pozemkem dělat 
Š.Mudroň    - Sokol hodlá vybudovat hřiště 
Z.Mrkos     - zatím využít jako park - hřiště pro maminky s dětmi 
L.Herman    - pro obec pozemek  k ničemu není,  jakékoliv úpravy či 
              vybudování   něčeho  bude   podléhat  schvalovacímu 
              řízení,  ať se  má o  pozemek kdo  starat- navrhuji 
              vrátit SOKOLU 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje navrátit SOKOLU Kuřim  pozemek u sokolovny v Kuřimi, 
v prostoru  od opěrné  zdi u  potoka k  plotu nynějšího  cvičistě 
Základní školy. 
Hlasováno o návrhu : pro   20 
                     proti  0 
                     zdrž.  5 
V 17,20 se dostavil Ing.Fikar - přítomno 26 členů MZ 
 
manž. Halouskovi - odprodej pozemku 
Dr.Vlasáková- vysvětlila návrh na zrušení usn. č. 1154/93 
Š.Mudroň    - cena  50,- Kč/m2 je vysoká, navrhuji  snížení na 1/2 - 
              jedná se o úhor 
M.Hejmala   - T-přip.- proč  o pozemek  tedy manž.Halouskovi žádají? 
              Každý pozemek přiléhající k RD má hodnotu 100,- Kč 
Ing.Fikar   - proč je záležitost znovu projednávána ? 
Ing.Pavelka - vysvětlil : 
              * MZ schválilo odprodej cca 300 m2 
              * po   dohodě  geodet.kanceláře  s   p.  Halouzkou 
                zaměřeno 503 m2 
              * z GP vyplynulo, že je zasahováno do další parcely 
              * chybí  geometrické  zaměření  garáže  u  RD - je 
                předpoklad,  že i  tato zasahuje  do jiného  pozemku, 
                než  který vlastní manž. Halouskovi 
Ing,Fikar   - připomínka, proč do  MZ chodí materiály, které nejsou 
              jasné 
Dr.Vlasáková- objasnila,  bylo by nehospodárné,  nechat zpracovat 
              GP, jehož realizaci by MZ neschválilo 
Ing.Růžička - dohoda s manž. Halouskovými z dnešního dne : dodají 
              kompletní  materiály  -  znovu  se  záležitost bude 
              projednávat 
E.Moric     - objasnil situaci manž. Halouskových 
Návrh na usnesení : 
MZ ruší usnesení č. 1154/93 ze dne 20.12.1993 
Hlasováno o návrhu : pro   23 
                     proti  1 
                     zdrž.  2 
 
Ing.Jarušek - odprodej pozemku nám.l.května v Kuřimi 
Dr.Vlasáková - objasnila dnešní  situaci - prohlášení za opuštěný 
               majetek, během měsíce by měl být pozemek zapsán do 
               vlastnictví města 
Ing.Němec    - dotaz, zda pozemky,   které  se  v  současné  době 
               vypořádávají jsou  součástí pozemku, o  který žádá 
               Ing.Jarušek 
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Dr.Vlasáková - ano 
Návrh na usnesení : 
MZ  odkládá   vyřízení  žádosti  Ing.Jaruška   do  doby  vyřízení 
majetkoprávního vypořádání nám.l.května 
Hlasováno o návrhu : pro  25 
                     zdrž. 1 
 
Ul. Tyršova - odprodej poz.parc.č. 634,635 a 636 k.ú. Kuřim 
V 30-ti denní  lhůtě se přihlásili  4 žadatelé :  Pelikán Pavel, 
Burian Petr, Michl Josef, manž. Hrnčířovi 
Návrh nausnesení : 
MZ vyhlašuje aukci  na odprodej pozemků parc.č. 634,  635 a 636 
v k.ú. Kuřim za vyvolávací cenu 300,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro  23 
                     zdrž. 3 
 
Směna pozemků - zahr. kolonie ZŠ Jungmannova - s r. Foukalových 
Dr.Vlasáková připomenula uzavřené nájemní  smlouvy s uživateli na 
             dobu  určitou 10-ti  let, které  by v  případě směny 
             museli  noví  vlastníci   respektovat,  příp.  se  s 
             uživateli dohodnout jinak 
M.Foukalová- směna byla navržena z toho důvodu, aby se odstranily 
             paradoxy. Vysvětlila, proč  směnu chtějí uskutečnit, 
             v případě, že zůstanou  v platnosti nájemní smlouvy, 
             na směnu nepřistoupíme. 
Dr.Vlasáková - upřesnila,  nájemní smlouvy  byly uzavřeny  již v 
             roce 1992 
M.Foukalová- domnívám se, že  když se mění  majitel, uzavírá si 
             nové nájemní smlouvy 
Ing.Fikar  - neustále  nacházíme  nové   problémy,  na  jednání 
             předložena nepřipravená akce 
Ing.Pavelka- dnes  pí.   Foukalová  prohlásila,   že  na  směnu 
             nereflektují,    nelze    bagatelizovat,   opomenuto 
             uzavření nájemních smluv na 10 let 
Ing.Jančová - kdy byly nájemní smlouvy uzavřeny ? 
Dr.Vlasáková- rok 1992 
M.Foukalová - pozemky byly vráceny v  r. 1989, smlouvy uzavírány 
              až v r. 1992 
Dr.Vlasáková- město uzavřelo smlouvy na pozemky v majetku města 
Dr.Poledňák - chtěl  bych  znát  usnesení,  proč  byly  smlouvy 
              uzavřeny na  dobu 10-ti let -  jde o tvůrčí činnost 
              správního odboru 
Dr.Vlasáková- smluvně musí být zakotveno 
E.Moric     - dotaz, zda r. Foukalových  je ochotna pozemek odprodat 
              městu, navrhuji pozemek vykoupit 
Ing.Pavelka - dotaz, zda si je p.Moric vědom ceny pozemku ? 
              Jedná o zahradu za cenu 100,- Kč/m2 
M.Hejmala   - navrhuje  doplnit, za jakou cenu  by byl event. pozemek 
              vykupován 
Ing.Pavelka - tato otázka byla již na MZ projednávána a zamítnuta 
Ing.Řezanina- je třeba vyvolat jednání se současnými uživateli 
Dr.Vlasáková- do příštího jednání MZ budou materiály k dispozici 
V.Zejda     -  znovu  řešíme  věci,  které  by  měly  být připraveny 
               (poz.komise,  správ.odbor), materíály  by měly být 
               předkládány tak, aby o nich mohlo být rozhodováno 
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Návrh na usnesení : 
MZ  odkládá směnu  pozemků mezi  městem a  s. Foukalových do doby 
dořešení sporných otázek - do příštího jednání MZ 
Hlasováno o návrhu : pro   25 
                     proti  0 
                     zdrž.  1 
 
Garáže - odprodej pozemků 

Š.Mudroň - navrhuje snížení ceny na 1/2 t.j.  25,- Kč/m2 
Hlasováno o protinávrhu : pro    2 
                          proti 23 
                          zdrž.  1 
Předložený návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje odprodej  pozemků v  majetku města  Kuřimi na nichž 
jsou  postaveny  garáže  za  cenu  50,-  Kč/m2  vlastníkům stavby 
dle návrhu 
Hlasováno o návrhu :      pro  24 
                          zdrž. 2 
 
Převod movitých věcí - kopírovací stroj MITA 
Ing.Jančová -  dotaz, zda žádná  jiná škola v  Kuřimi tento stroj 
               nepotřebuje? 
Ing.Pavelka - jedná se o směnu 
M.Hejmala   - nový stroj bude majetkem města ? 
Dr.Vlasáková- ZŠ Jungmannova  není právním  subjektem, jedná  se 
              tedy o majetek města 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  bezúplatný převod kopírovacího stroje  MITA CC10 na 
Školský úřad Brno-venkov. 
Hlasováno o návrhu : pro 26 
 

2) Zásady pro odprodej bytového fondu města Kuřimi 
Písemný materiál včetně "Důvodové zprávy" byl zaslán členům MZ, v 
plném znění ho přečetla z důvodu účasti veřejnosti Dr.Vlasáková. 
Ing.Němec    - neuvažuje se s uzavíráním smluv s fyzickými osobami? 
Dr.Vlasáková - např. odprodej celého domu 6 fyz. osobám, ale jako 
               pávnické osobě 
Ing.Němec    - co se tím  sleduje, proč se  musí vytvořit právnická 
               osoba ? 
Ing.Růžička  - právnická osoba dokáže eliminovat problémy, které v 
               domě vznikají 
L.Herman     - zatím  není  k  této  věci  zákon,  bylo  by rozumné 
               záležitost odročit 
Ing.Růžička  - zákon  o prodeji bytů nevyšel, dle  obchod. zák. je 
               možný prodej bytů právnickým osobám 
V.Zejda      - předložený  materiál = obecné zásady,  mělo by 
               následovat jejich rozpracovní 
Dr.Vlasáková - v  první fázi  jde o  odsouhlasení, zda  se touto 
               cestou půjde 
Dr.Poledňák  - navrhuje dát prostor pro aktivitu občanům - doplnit 
               bod 1 
             - z  bodu  6  -  vyškrtnout  "5 nájemníků" - (práv. 
               osobu mohou tvořit 2 nájemníci) 
Dr.Vlasáková - 5 nájemníků = družstvo 
Návrh usn. :   Tyto zásady  nevylučují prodej domů, které nebudou 
               navrženy k odprodeji a  prodej domů jiným způsobem 
               - způsobem navrženým občany 
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J.Herman    - dáváním možností zpochybňujeme zásady 
Ing.Pavelka - dáním možnosti iniciativám zásady asi popíráme 
Ing.Fikar   - iniciativou občanů se  město bude následně  zabývat, 
              "zásady" nejsou platnou vyhláškou, ale "metodikou", 
              toto nebrání iniciativě občanů 
Ing.Pavelka - každý občan může podat návrh, tím nenarušuje zásady 
V.Zejda     - dotaz,  co vedlo město k tomu, ponechat  si až 40% byt. 
              fondu,  obec si  ponechá novější  byty, zbory  bude 
              prodávat 
Ing.Řezanina- toto má logiku 
V.Zejda     - domnívám se, že zájem bude o lukrativní domy 
M.Hejmala   - T-přip. - různost zájmů  v ceně - všš  přinese doba, 
              proto jsou to obecné zásady 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  doplnění  bodu  l  "Zásad"  a  to  :  tyto  zásady 
nevylučují  prodej  domů,  které  nebyly  navrženy  k odprodeji a 
prodej domů jiným způsobem - způsobem navrženým občany. 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
                     proti 4 
                     zdrž. 6  Návrh schválen. 
 
Ing.Řezanina - dotaz  k ceně bytů - když  lidé nebudou znát cenu, 
               nevyjádří se 
Dr.Vlasáková - dům bude vytypován i s cenou 
Ing.Krupica  - zásady prodeje byly  projednány v bytové komisi a v 
               předložené podobě doporučeny ke schválení 
Š.Mudroň     - dotaz, když dům koupí 1 osoba, co s nájemníky? 
Dr.Vlasáková - občané mají nájemní smlouvy,ty  musí nový majitel 
               respektovat 
Ing.Fikar    - navrhuje doplnění čl. 8 .."platných cenových vyhlášek 
               - vyhl.č. 393/91 Sb. nebo tržní" 
Š.Mudroň     - dotaz ohledně slev 
Ing.Růžička  - slevy = věc dohody 
V.Zejda      - slevy  budou  konkretizovány  v  dalším rozpracovaném 
               materiálu 
Ing.Růžička  - připomenul zkušenosti z okolních měst 
 
V 18,30 se dostavil J.Gambolis - přítomno 27 členů MZ 
 
Dr.Vlasáková - pokud se změní vlastník, občan je chráněn dle obč. 
               zákoníku 
p.Jelínek    - zástupce veřejnosti -  požádal město o citlivý postup 
               v této záležitosti 
Další diskuse kolem sdružení fyz. osob pod "právnickou osobu" 
p.Szabová    - navrhuje založit "sdružení na ochranu nájemníků" 
Ing.Růžička  - iniciativě se meze nekladou 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje "Zásady pro odprodej  bytového fondu města Kuřimi" s 
připomínkami a doplňky. 
Hlasováno o návrhu : pro  21 
                     proti 2 
                     zdrž. 4  Návrh byl přijat. 
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3) Zpráva  o provedené inventarizaci majetku  města Kuřimi ke dni 
   31.12.1993 
A)  Písemný materiál zpracoval a předládá ved. FO p. Kříž. 
Ing.Krupica  - dotaz  - úbytek  409 038,34  u ZŠ  Tyršova - co to 
               představuje? 
p.Kříž       - jedná  se  o  vyřazení   drobného  inv.  majetku  dle 
               vyřazovacích protokolů 
Ing.Fikar    - kde se fyzicky  nachází vyřazený materiál, jedná se v 
               podstatě o novou školu? 
p. Kříž      - prověřím, do příštího jednání MZ podám zprávu 
V.Zejda      - předkládám usnesení : 
MZ ukládá ved. FO do  příštího jednání MZ předložit rozbor, který 
bude dokladovat likvidaci materiálu 
Ing.Urban    - dotaz, zda do inv.  byl zahrnut KD Podlesí a Agitační 
               středisko na Podlesí 
p.Kříž       - ano ve stavbách 
             - vysvětlil  pojmy  "drobný  inv.majetek  hmotný" - 
               str.l,"inv.majetek hmotný" - str. 2,3 
Ing.Fikar    - přepokládám, že v úbytcích  je zakomponován Bělorus, 
               který se ztratil z majetku města 
p.Kříž       - toto  je  v  inv.  Služeb  sami  si  vedou účetnictví, 
               inventarizaci 
J.Koláček    - dotaz, jakou částku tvoří odpisy učebnic? 
p.Kříž       - podám přesný rozklad do příštího jednání MZ 
Ing.Toman    - dotaz na nedokončenou akci "vodovod Pod Zárubou" 
p.Kříž       - akce není dosud  zkolaudována, chybí skutečné  zaměření 
               stavby, totéž stadion 
Ing.Jančová  - dotaz ohledně inv. pohledávek 
p.Kříž       - vysvětlil 
M.Zejda      - vystoupil  jako jeden  z dlužníků  - požaduje  přesnou 
               specifikaci na úhradu dlužné částky 
M.Hejmala    - T-přip.  -- toto není věc na jednání  MZ. Je ve Vašem 
               zájmu si věc vyřídit na MěÚ Kuřim 
M.Zejda      - ví město, jaký majetek vůbec pronajímá ? 
M.Hejmala    - měl jste smlouvu vypovědět 
M.Zejda      - cítím  se  dotčen,  že  záležitost je projednávána na 
               veřejném zasedání MZ 
J.Herman     - připomenul  p.Zejdovi  15-ti  denní lhůtu splatnosti 
               faktury,  pokud  s  fa  nesouhlasím, učiním zpětný 
               dotaz a pod. 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zprávu  o inventarizaci majetku města Kuřimi ke 
dni 31.12.1993 s doplňky dle zápisu 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 27 
 
V 19,00 přestávka v jednání MZ 
V 19,25  pokračováno  v  jednání,  z  dalšího  průběhu jednání se 
omluvil Ing.Němec, přítomno 26 členů MZ. 
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B) Vnitřní předpis o odměňování 
K předloženému materiálu nebylo dotazů ani připomínek. 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje vnitřní  předpis  o  odměňování členů  MR, předsedů 
komisí městské rady Kuřimi, členů Městského zastupitelstva Kuřimi 
a členů komisí Městské rady Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro   24 
                     zdrž.  2 
 
C) ETOS spol.  s.r.o. -  žádost o  vrácení sdružených prostředků 
   (300 tis. Kč) na výstavbu nám.l.května) 
p. Kříž - z prostředků byly financovány výkupy 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje vrácení částky 300 tis. Kč spol. s r.o. ETOS Brno ze 
sdružených prostředků a z výdajového rozpočtu 
Hlasováno o návrhu : pro   24 
                     proti  1 
                     zdrž.  1 
 
D) Penzion  Kuřim - žádost  o změnu statutu  a to v  Delimitačním 
   protokolu bod 7b) (odvod 10% z tržby na 10% ze zisku) 
Ing.Růžička - záležitost byla projednávána v MR 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje změnu  statutu Penzionu  Kuřim a  to v Delimitačním 
protokolu - bod  7b, který stanoví odvod 10%  z tržby z podnikání 
na 10% ze zisku 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
V závěru projednávání fin. záležitostí  p. Kříž vysvětlil z úvodu 
jednání - úbytek 409 038,- Kč u  ZŠ Tyršova - jedná se o vyřazené 
učebnice a pomůcky po r. 1989 
Úbytky u MěÚ - prodej majetku (Vališova vila a pod.) 
 
 

4) Zpráva o zprovozňování Penzionu pro důchodce Kuřim 
Materiál předkládá vedoucí penzionu pí. Mikšová. 
K předložené zprávě nebylo dotazů ani připomínek. 
Návrh na usnesení : 
MZ bere  na vědomí zprávu  o zprovozňování Penzionu  pro důchodce 
Kuřim. 
Hlasováno o návrhu  : pro 26 
 
 
 

5) R ů z n é 
Připomínky k vyhláškám města Kuřimi ze strany OKÚ Brno-venkov 
Žádných dotazů ani připomínek k předloženému materiálu nebylo. 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  změny  Vyhlášek  o  udržování  čistoty a veřejného 
pořádku a o městské policii dle předložených návrhů. 
Hlasováno o návrhu : pro 26 členů MZ 
 
Vstup města Kuřimi do svazku obcí Jižní Morava 
Dr.Poledňák - dotaz, zda jsou k dispozici stanovy svazku 
Ing.Růžička - ano, jsou obsáhlé 
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Ing.Fikar   - důvodová  zpráva je dobře popsána, toto  zde už bylo v 
              souvislosti s  BVaK. K tak důležitým  krokům města by 
              měly být předávány kompletní materiály. Totéž platí o 
              materiálu "Fond rozvoje bydlení".  V tak závažné věci 
              říci "kdo má zájem,  nechť si přijde materiál přečíst 
              na úřad" není dobré. 
              Podávám  protinávrh  :  MZ  se  vrátí  k projednávání 
              materiálu po předložení stanov a návrhu smlouvy. 
Ing.Růžička - budeme jedni z  mála, kteří tuto možnost nevyužijí, 
              věc  časově  spěchá.  Myslím,  že  ve  zprávě  je vše 
              srozumitelně  popsáno,  o   peníze  nemůžeme  přijít. 
              Stanovy zatím nejsou. 
Ing.Brabec  - po techn. stránce -  plyn a energie je  něco jiného 
              než   voda,   sítě   NN   musí   být   v   perfektním 
              stavu. El.zařízení je velice lukrativní. 
Ing.Fikar   - ze  zkušenosti  víme,  že  v  Kuřimi  je nedostatek 
              rozvodů, požaduji stanovy 
Ing.Řezanina- přikláním se k názoru, znát svá práva a povinnosti 
Dr.Poledňák - je  ve stanovách  klíč, jak  se budou  dělit zisky 
              společnosti? 
J.Herman    - akcie budou přiděleny svazku nebo jednotlivým obcím ? 
Ing.Pavelka - str. l, odst. 5 - zde uvedeno 
Dr.Poledňák - kolik členů bude mít správní rada? 
Ing.Růžička - 13 
Ing.Fikar   - půjde  o  klasickou  "akciovku" založenou  na spolku 
              města a obcí 
V.Zejda     - navrhuji  pověřit  obec,  aby v  předmětné záležitosti 
              jednala 
Dr.Poledňák - navrhuji o záležitosti hlasovat až v závěru jednání 
              MZ - dát časový prostor k prostudování materiálů 
Ing.Růžička - není  to podílový  fond, sdružení  měst a  obcí je 
              sdružením  za  určitým  cílem.  Cíl  = převzít část 
              akcií.   Dozorčí   rada   se   vytvoří   za  účelem 
              zprůhlednění hospodaření 
Ing.Fikar   - vidím to jako černý podílový fond, jako "vyšitý" 
Ing.Pavelka - je třeba si položit  otázku, co se stane,  když do 
              svazku nevstoupíme 
Ing.Fikar   - nic,  když bude FNM akcie dávat,  tak je dostaneme, i 
              když ve svazku nebudeme 
Ing.Krupica - některé uvedené věci  jsou zarážející, např. čl. 4, 
              bod 3 
Ing.Řezanina- odkud se vezme 19% akcií, od diků 
Dr.Poledňák - nebudou peníze, jde o politikaření 
Ing.Fikar   - opět  projednáváme  materiál,  který nebyl  zaslán k 
              prostudování - vaříme z vody tak závažný materiál 
Ing.Růžička - k  předloženému materiálu  bylo vzneseno  množství 
              připomínek, do příštího MZ podrobíme záměr rozboru, 
              znovu projednáme 
V.Zejda     - pokud  by  hrozilo  časové  prodlení, navrhuji svolat 
              mimořádné  jednání MZ  za 14  dní materiál rozeslat 
              předem 
Ing.Růžička - předpokládám, že všechny  mat. nebudou rozesílány, 
              je možné na jednání MZ si je vyžádat 
Ing.Fikar   - materiál požaduji kompletní 
Ing.Řezanina- navrhuje schválit "záměr města" vstoupit do svazku 
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Návrh na usnesení : 
MZ odkládá  projednání vstupu města  Kuřimi do svazku  obcí Jižní 
Morava. 
Hlasováno o návrhu : pro všichni 
 
 
Vstup  města kuřimi  do svazku  obcí za  účelem realizace  "Fondu 
rozvoje bydlení" 
Ing.Růžička - objasnil  podstatu  fondu,  jedná  se o půjčku na 
              bytový objekt, ne na objekt k podnikání, v tuto chvíli 
              je důležitý  termín, nutno jednat  rychle. Stanovy 
              nejsou. 
V.Zejda     - zaráží mně, že něco takového vzniká, když se připravuje 
              nové správní členění 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  vstup města Kuřimi  do svazku obcí  regionu Kuřim a 
Tišnov a to na základě § 20a  zákona číslo 367/90 Sb. o obcích za 
účelem  správy  účelových  finančních  prostředků  "Fondu rozvoje 
bydlení". 
Hlasováno o návrhu : pro 25  (Vzdálen Dr.Poledňák) 
 
Volby přísedících  Okresního soudu Brno-venkov  na funkční období 
od 20.dubna 1994 do 20.dubna 1998 
Ing.Růžička - seznámil s dopisem Okresního  soudu Brno-venkov ve 
              věci   schválení  návrhu   na  zvolení  přísedících 
              okresního soudu - přečetl jmenovitý návrh 
Žádných připomínek k návrhu přísedících nebylo. 
Návrh na usnesení : 
MZ  zvolilo  přísedící  Okresního  soudu  Brno-venkov  na funkční 
období od 20.dubna 1994 do 20.dubna 1998 dle přiloženého seznamu. 
Hlasováno o návrhu : pro   21 
                     zdrž.  5  Návrh byl přijat. 
 
 
Informace o TKR 
Písemný materiál předložil Ing.Pavelka 
Ing.Fikar   - dotaz,  kdo  měl  podle  smlouvy  zajistit stavební 
              povolení 
Ing.Pavelka - fa ELSA 
Ing.Fikar   - ve  smlouvě to není, žádá vlastník  pozemku, pokud ve 
              smlouvě není zakotveno jinak 
Ing.Pavelka - o stav. povolení musí žádat fa ELSA 
Ing.Fikar   - dle  čeho je   firma ELSA  povinna žádat  o stavební 
              povolení?   Mohou  iniciovat,   dle   zákona   žádá 
              vlastník pozemků a nemovitostí. Byl bych rád, kdyby 
              tomu tak nebylo. 
V.Zejda     - situace s  TKR není dobrá, je všem  známa ze Zlobice, jak 
              dál ? 
Ing.Pavelka - dle předloženého návrhu bod l, když nebude schůdný, 
              nastoupí právní  cesta. Dle smlouvy je  zatím vše v 
              pořádku,  pouze  zpoždění.  Dle  HS  termín I.etapy 
              14.5. 
Ing.Jančová - dotaz, zda město poukázalo firmě ELSA 780 tis. Kč 
Ing.Pavelka - ano 
Ing.Růžička - objasnil neoprávněnost vydání koncesní listiny, tak 
              jak  byla vydána  je v  rozporu s  telekomunikačním 
              zákonem 
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Ing.Jančová  -  org.  se  rozpadá,  v  materiálu  je  uvedeno, že 
                realizovala  16 akcí,  poznali jsme  akci Třebíč, 
                víme o nějaké další? 
V.Zejda      -  předložil seznam akcí  realizovaných firmou ELSA,  jak 
                byly vyšetřeny Zlobicí 
Ing.Pavelka  -  mám  k  dispozici  referenční  listinu  -16  akcí 
                realizovaných firmou ELSA 
J.Herman     -  nemá cenu dnes nikoho obviňovat 
V.Zejda      -  nikoho  nechci napadat,  MZ bude  na pranýři, je třeba 
                radikálnější řešení 
Dr.Vlasáková -  odstoupit  od  smlouvy  můžeme,  jde  nám však o 
                peníze,  doporučuji  posečkat  l  měsíc,  snažit  se, 
                aby  firma  naplnila  sklad,  něco  z fin. částky 
                dostat do Kuřimi 
Ing.Pavelka  -  vysvětlil postup s vydáním oprávnění firmě ELSA 
Ing.Růžička  -  důvody k odstoupení od smlouvy tady jsou 
Ing.Krupica  -  odstoupení  od smlouvy  je to  poslední, pokud tak 
                učiníme, kabelová televize v Kuřimi nikdy nebude 
V.Zejda      -  dotaz  na  ing.Krupicu,  zda  na základě informací je 
                přesvědčen,  že   fa  ELSA  v   Kuřimi  kabelovou 
                televizi vybuduje 
Ing.Krupica  -  při výběru firmy rozhodovaly finanční podmínky 
Ing.Jančová  -  nyní  když víme,co je ELFA za firmu,  je třeba se s 
                věcí solidně vypořádat 
Ing.Pavelka  -  jsou  další návrhy  , např.  Ing.Jarušek realizuje 
                kabel.televizi  ve  Vel.Meziříčí   -  vyšší  cena 
                připoj.poplatek 1300, v  RD 2500 Kč, měs.poplatek 
                80 Kč 
J.Herman     -  navrhuji odstoupit od smlouvy, zálohu vrátit 
Ing.Řezanina -  situace je zralá na objasnění fakt před veřejností 
                Fa ELSA vytvoří jednu,  dvě spol. s.r.o. a "zmízí 
                ze světa".  Je třeba se  z rozpočtu připravit  na 
                vrácení peněz občanům 
Ing.Fikar    -  doporučuji  od právníků  doložit, zda  příp. spor  s 
                firmou   ve  věci   stav.povolení  vyhrajeme.  Ve 
                smlouvě není zmínka, kdo má požádat o stav.povolení 
                Ať právníci posoudí, zda můžeme "jít do války". Z 
                99% jsme přesvědčen, že jsme měli žádat mi. 
M.Hejmala    -  dotaz na p.Zejdu -  údaje, které přednesl (vyšetřené 
                Zlobicí)  jsou  zajímavé,  práce  po  firmě  ELSA 
                napravovaly další firmy, za jakých nákladů? 
V.Zejda      -  inf. jsou kusé 
Ing.Růžička  -  věc je velice citlivá 
Ing.Jančová  -  navrhuji svolat občany, názor lidí je důležitý 
Ing.Řezanina -  navrhuji obrátit  se na zástupce tisku, informovat 
                tak, jak se věc má 
Ing.Fikar    -  pokračovat,  zveřejnit,  že  akce nebude  v termínu, 
                neutíkat od toho, snažit se dostat peníze 
Závěr - návrh na usnesení : 
MZ schvaluje navržený postup -  varianta 1,2,3 - dle předloženého 
materiálu. 
Hlasováno o návrhu : pro    25 
                     zdrž.   1 
 
R ů z n é 
Dr.Poledňák - dotaz ve věci kontaktu ústavního soudu 
Ing.Růžička - byl odeslán požadovaný materiál 
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V 21,20 se vzdálil Ing.Fikar 
 
Ing.Jančová - informace o připomínce obč. Berana z ul. Pod Horkou 
              na  špatný  stav  komunikace,  poškozené krajnice - 
              hrozí narušení řadů - plyn, voda, kanal. 
              Předkládá návrh na usnesení : 
              OV prozkoumá  technický stav ul.  Pod Horkou a  Pod 
              vinohrady a do příštího jednání podá zprávu 
Ing.Růžička - jedná se o interpelaci  člena MZ, do 30-ti dnů bude 
              podána zpráva 
 
Ing.Brabec  - informace ohledně pozemku u sokolovny, nedodělky KBV 
              přešly do majetku obcí  dle zákona č. 10/93 Sb.§ 18 
 
D.Holman    - vyzval politické strany,  aby prostřednictvím Zlobice 
              informovaly o svých aktivitách  (čl. schůze, akce a 
              pod.) 
            - nic   nedržíme  pod  pokličkou,   rádi  řekneme  a 
              zveřejníme to, co máme zjištěno a ověřeno 
p.Kotek     - zástupce veřejnosti - dotaz ve věci dalšího provozu PA 
Ing.Pavelka - objasnil  ,  Fa  DELFÍN  byla  dána  výpověď,  je 
              zveřejněn záměr na pronájem PA 
Dr.Dvořáčková - o  pronájmu rozhoduje MR, bude mít  MZ co říci do 
                nové nájemní smlouvy 
Ing.Pavelka - ne,  o pronájmu rozhoduje MR, pkud  členové MZ mají 
              co říci, nechť přijdou na úřad 
            - v současné době je bazén uzavřen z důvodu čistění 
 
Dalších  dotazů  ani   připomínek  nebylo.  Starosta  Ing.Růžička 
požádal návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení. 
Návrh předložil Ing.Urban : 
1014 - MZ  schvaluje navrátit SOKOLU Kuřim pozemek  u sokolovny v 
       Kuřimi,  v  prostoru  od  opěrné  zdi  u  potoka  k  plotu 
       nynějšího cvičiště Základní školy 
 
1015 - MZ ruší usnesení MZ č. 1154/93 ze dne 20.12.1993 
 
1016 - MZ odkládá vyřízení žádosti  Ing.Jaruška do doby vyřízení 
       majetkoprávního vypořádání nám.l.května 
 
1017 - MZ vyhlašuje aukci  na odprodej pozemků parc.č. 634, 635 a 
       636 k.ú. Kuřim o celkové  výměře 744 m2 za vyvolávací cenu 
       300,- Kč/m2 
 
1018 - MZ  odkládá projednání   směny pozemků  mezi městem  a r. 
       Foukalových  do  doby  dořešení   sporných  otázek  -  do 
       příštího jednání MZ 
 
1019 - MZ schvaluje odprodej  pozemků v majetku  města Kuřimi na 
       nichž jsou postaveny garáže za cenu 50,- Kč/m2 vlastníkům 
       stavby: Dvořák Oldřich a Dagmar, Kuřim, Bezručova 1115 
               Přikryl Miloš a Milada, Kuřim, Bezručova 1109 
               Starosta Milan a Jarmila, Kuřim, Popkova 997 
               Zachoval František a Hana, Kuřim, Školní 852 
               Krejčí Jiří a Zdeňka, kuřim, U stadionu 942 
               Juran František a Helena, Kuřim, Na Královkách 897 
               Novotný Oldřich a Libuše, M.Knínice čp. 36 
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1020 -  MZ schvaluje bezúplatný  převod kopírovacího stroje  MITA 
        CClO na Školský úřad Brno-venkov 
 
1021  - MZ  schvaluje doplnění  bodu l  "Zásad" ve  znění :  tyto 
        zásady  nevylučují prodej  domů, které  nebyly navrženy k 
        odprodeji  a  prodej  domů   jiným  způsobem  -  způsobem 
        navrženým občany 
 
1022  - MZ  schvaluje "Zásady  pro odprodej  bytového fondu města 
        Kuřimi" s připomínkami a doplňky 
 
1023  - MZ  bere na  vědomí zprávu  o inventarizaci majetku města 
        Kuřimi ke dni 31.12.1993 
 
1024  - MZ  schvaluje  vnitřní  předpis  o  odměňování členů MR, 
        předsedů  komisí  městské  rady  Kuřimi,  členů Městského 
        zastupitelstva Kuřimi a členů komisí Městské rady Kuřimi 
 
1025  - MZ schvaluje vrácení částky  300 tis. Kč spol. s r.o. ETOS 
        Brno ze sdružených prostředků a z výdajového rozpočtu 
 
1026  - MZ  schvaluje  změnu  statutu  Penzionu  Kuřim  a  to  v 
        Delimitačním protokolu - bod  7b, který stanoví odvod 10% 
        z tržby z podnikání na 10% ze zisku 
 
1027  - MZ  bere na  vědomí zprávu  o zprovozňování  Penzionu pro 
        důchodce Kuřim 
 
1028  - MZ  schvaluje  změny  vyhlášek  o  udržování  čistoty  a 
        veřejného pořádku a o městské policii dle předložených návrhů 
        z OKÚ Brno-venkov 
 
1029  - MZ  odkládá projednání vstupu města Kuřimi  do svazku obcí 
        Jižní Morava 
 
1030  - MZ  schvaluje vstup  města Kuřimi  do svazku obcí regionu 
        Kuřim a Tišnov a to na základě § 20 a zákona číslo 367/90 
        Sb.  o  obcích  za  účelem  správy  účelových  finančních 
        prostředků "Fondu rozvoje bydlení" 
 
1031  - MZ  zvolilo  přísedící  Okresního  soudu  Brno-venkov na 
        funkční  období od  20 dubna  1994 do  20.dubna 1998  dle 
        přiloženého seznamu 
 
1032  - MZ  schvaluje navržený  postup TKR  - varianta  1,2,3 dle 
        předloženého materiálu 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : jednohlasně přijato 
Jednání MZ ukončil starosta v 21,15 hodin. 
 
 
 
 
 
                                  Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                             starosta 
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Kuřim,  10. 3.1994 
Zapsala Němcová 
 
 
Seznam příloh : 
1.  Prezenční listina 
2.  Schválené záměry města 
3.  GP zak.č. 843-ll/94 k majetkoprávním úkonům 
4.  Zásady pro odprodej bytového fondu města Kuřimi 
5.  Zpráva  o provedené inventarizaci majetku  města Kuřimi ke dni 
    31.12.1993 
6.  Vnitřní předpis o odměňování 
7.  Žádost spol. s r.o. ETOS Brno o vrácení sdružených prostředků 
8.  Penzion - žádost o změnu Delimitačního protokolu 
9.  Zpráva o zprovozňování penzionu 
10. Připomínky k vyhláškám města Kuřimi z OKÚ Brno-venkov 
11. Vstup města Kuřimi do svazku obcí Jižní Morava 
12. Vstup města Kuřimi do  svazku obcí za účelem realizace "Fondu 
    rozvoje bydlení" 
13. Volby přísedících Okresního soudu Brno-venkov - žádosti 
    přísedících 
14. Informace pro členy MZ ve věci TKR v Kuřimi 
15. Písemná interpelace Ing.Jančové 
16. Usnesení MZ ze dne 24.1.1994 
17. Usnesení MR ze dne 31.1.1994 
18. Usnesení MR ze dne 7.2.1994 
19. Usnesení MR ze dne 21.2.1994 
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21. Návrh na usnesení 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
PhDr.Barbora  H o l u b o v á          Ing.Miloš  K r u p i c a 


