
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 3/94 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 25.4.1994 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni  :  Ing.arch.V.Růžička,  JUDr.M.Burianová,  Ing.J.Fikar, 
             M.Hejmala, J.Herman,  Mgr.L.Herman, PhDr.B.Holubová, 
             MUDr.Z.Klírová, J.Koláček, Ing.M.Krupica,   E.Moric, 
             Ing.V.Motyčka,  Š.Mudroň,  Ing.J.Němec,  Y.Peřinová, 
             Z.Plšek,       RNDr.I.Poledňák,      Ing.V.Řezanina, 
             Ing.V.Toman, Ing.J.Urban, V.Zejda 
 
Písemně omluveni : Ing.K.Pavelka - ŘD 
                   Ing.arch.A.Jančová, MUDr.Dvořáčková, J.Peřina 
Neomluveni       : J.Gambolis, J.Kobzinek 
 
Jednání  MZ zahájil v 17,10 hodin  starosta Ing.Růžička.  Jednání 
bylo svoláno obvyklou formou t.j.písemně pro členy MZ a rozhlasem 
pro občany města. 
Jednání je  přítomno 20 členů  MZ, prohlašuji, že  zasedání MZ je 
usnášenischopné. 
 
Volba návrhové komise : Dr.Burianová, Dr.Holubová 
Hlasováno o návrhu    : pro   18 
                        zdrž.  2 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Ing.Krupica, Y.Peřinová 
Hlasováno o návrhu    : pro   19 
                        zdrž.  1 
 
Zápis  z minulého  jednání MZ  byl řádně  ověřen a  proti textu v 
zápise nebylo připomínek. 
 
Pro dnešní zasedání navrhla MR následující program : 
l) Majetkoprávní úkony 
2) Hospodaření města Kuřimi v roce 1993 
3) Schválení rozpočtu města Kuřim na rok 1994 
4) Schválení rozdělení zisku penzionu pro důchodce za rok 1993 
5) Schválení  rozpočtu penzionu pro důchodce  na rok 1994 včetně 
   limitu mezd 
6) Hospodaření Služeb města za rok 1993 
7) Pronájem plaveckého areálu 
8) Různé   - informace o nálezu Ústavního soudu  ve věci platnosti 
             vyhlášky o převodu majetku města 
           - doplnění zprávy o inventarizaci 
 
Ing.Fikar  - navrhuje,  aby na  dnešním jednání  MZ byl projednán 
             materiál firmy CONSUMIA spol.s r.o. ze dne 15.4.1994 
Ing.Růžička- vysvětlil, proč materiál není na pořadu jednání - MR 
             se usnesla, aby zainteresovaní lidé podali k mat. fa 
             CONSUMIA  stanoviska, po  upřesnění skutečného stavu 
             věci bude dále projednáván 
J.Herman   - dotaz, o jaký materiál se jedná 
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Ing.Fikar  - materiál ze dne 15.4.94 v počtu 27  výtisků  byl dne 
             15.4.994  předán  MěÚ,  týká  se  jídelny   Penzionu, 
             ubytování neplatičů v   TOSANCE, pronájmu PA, Nadace 
             kultury města Kuřimi 
             Materiál mohl být rozeslán,  všichni s ním mohli být 
             seznámeni 
Hlasováno  o návrhu  Ing.Fikara, t.j.  projednávat na  jednání MZ 
materiál firmy CONSUMIA 
pro :    4 
proti   12 
zdrž.    4  Návrh nebyl přijat 
Dr.Poledňák  - navrhuje  pronájem PA  projednat před schvalováním 
               rozpočtu města - změna pořadí 
Vzato na vědomí 
Hlasováno o programu jednání :  pro    19 
                                zdrž.   1 
Jako  druhého  podepisujícího  usnesení  MZ  pověřil  Ing.Růžička 
J.Koláčka (namísto Ing.Pavelky). 
 

1) Majetkoprávní úkony 
Ing.Beran - žádost  o prodej části poz.p.č. 3458  o výměře cca 20 
m2 za účelem výstavby garáže 
Ing.Fikar - dotaz, v čem bude spočívat veřejná nabídka 
Dr.Poledňák -  návrh na odprodej  formou veřejné nabídky  jsem na 
               jednání  MR podal  já -  v případě  více zájemců = 
               obálková  metoda  (objasnil  -  tento  prostor byl 
               dříve   určen   pro   výstavbu   rampy   -  nebude 
               realizováno) 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr odprodat část  pozemku parc.č. 3458 k.ú. Kuřim 
ve výměře cca 20 m2 za cenu 100,- Kč/m2 formou veřejné nabídky. 
Hlasováno o návrhu : pro   17 
                     proti  1 
                     zdrž.  2 
 
Penzion pro  důchodce Kuřim -  bezúplatný pronájem části  parc.č. 
382/1, převod PREFA garáže z majetku města 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  pronajmout  za  symbolickou cenu  l,-Kč část 
pozemku parc.č. 382/1  na stavbu PREFA garáže a  na zřízení parku 
pro důchodce a schvaluje bezúplatný převod garáže z majetku města 
do majetku Penzionu pro důchodce Kuřim 
Hlasováno o návrhu : návrh přijat všemi přítomnými členy MZ 
 
Manž.Kavečkovi -  žádost o odprodej části  parcely č. 2549/2  ozn. 
písm. e) ve výměře 195 m2 

Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr odprodat manželům Kavečkovým  část parcely č. 
254/2 o výměře 195 m2 za cenu 100 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 20 
 
Vlk Stanislav, Kuřim, Třebízského ul. - návrh na zrušení usnesení 
MZ č. 1150/93 ze dne 23.12.1993 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje zrušení  usnesení MZ č. 1150/93 ze  dne 23.12.1993 o 
prodeji pozemků p.č. 365 a 367 panu Stanislavu Vlkovi 



 
                              - 3 - 
 
Hlasováno o návrhu : pro 20   Usnesení č. 1150/93 zrušeno. 
 
Odprodej části parc.č. 3421/1 k.ú. Kuřim od Města Brna 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr požádat Město  Brno o odprodej části parcely v 
KN p.č. 3421/1, PK p.č. 1819,1820 a 2502/2 Městu Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 20 členů MZ 
 
Dělnický dům 
Ing.Růžička  přednesl návrh  na usnesení  z MR  t.j. MR schvaluje 
záměr  na odprodej  Dělnického domu  a objektu  čp. 291  SALVYK v 
Kuřimi formou veřejné nabídky 
Ing.Němec - nesouhlasím s navrženým  usnesením, obě budovy jsou v 
            nevyhovujícím   technickém  stavu,   DD  je  veřejnou 
            budovou,  prostory v  budově MěÚ  jsou malé,  v DD se 
            dají využít ke schůzové činnosti. Navrhuji pronajmout 
            za cenu nájemného, provádět opravy 
            Pokud se týká  SALVYKU - s touto službou  je ve městě 
            spokojenost. Navrhuji prodloužit nájemní smlouvu. 
Ing.Němec podal návrh na usnesení : 
MZ neschvaluje záměr na odprodej DD a obj. 291  a ukládá MR vydat 
záměr  na   pronájem  s  podmínkou  provedení   oprav  za  úhradu 
nájemného, u obj. 291 ponechat dosavadní nájemní smlouvu 
Ing.Fikar  -  oba  objekty  jsou  v  atraktivním místě, podporuji 
              původní návrh usnesení 
E.Moric    -  připomenul roční náklady  na provoz cca  80 tis. Kč  , 
              podporuji původní návrh MR 
V.Zejda    -  dotaz, zda prodávat jako celek 
Ing.Růžička-  ne, každý  obj. samostatně,  připomenul, že  budova 
              chovatelů "není ohrožena" 
Ing.Krupica - navrhuje odprodej Děl.domu 
              obj.čp. 291 SALVYK - adresný prodej za odhadní cenu 
              + koeficient (hlavní trasa) 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Němce :  pro    3 
                                     proti  9 
                                     zdrž.  8 Návrh nebyl přijat 
Návrh na usnesení : (Ing.,Krupica) 
MZ schvaluje  záměr na odprodej  Dělnického domu v  Kuřimi formou 
veřejné  nabídky  a  SALVYK  odprodat  adresným  prodejem za cenu 
odhadu  násobenou koeficientem  stanoveným pro  tuto hlavní trasu 
stávajícímu uživateli 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
                     proti  3 
                     zdrž.  3 Návrh byl přijat 
 
OPBH - převod majetku do vlastnictví města 
Návrh na usnesení přednesl Ing.Růžička (dle přílohy č. l) 
Dr.Poledňák  -  nesouhlasím,  nevíme,  o  jaký  majetek OPBH jde, 
                navrhuji žádat  o konkrétní věci  - dům čp.  950, 
                kotelny, stará hasičská zbrojnice 
Ing.Růžička  -  jde  o  objekty,  hodnota  není  vyčíslena,  není 
                vyloučeno, aby se následně požádalo o zbývající 
Dr.Poledňák  -  je  třeba, abychom  věděli proč  a k  jakému účelu 
                majetek požadujeme 
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Hlasováno  o  protinávrhu  Dr.Poledňáka  t.j.  adresně  požádat o 
převod  správní  budovy,  tepelného  hospodářství  a  obj.  staré 
hasičské zbrojnice s odůvodněním 
pro    15 
proti   1 
zdrž.   5 
 
V 17,45 hod. se dostavil Mgr.Herman - přít. 21 členů MZ 
 
Převod nemovitosti čp. 35 na ul. Tišnovské do majetku města 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr města Kuřim  o převedení nemovitosti čp. 35 s 
parcelou p.č. 55  do majetku města dle § 5  odst. a) zákona číslo 
172/91 Sb. o přechodu některých  věcí z majetku ČR do vlastnictví 
obcí 
Hlasováno o návrhu : pro   20 
                     zdrž.  l 
 
Informace  - vklad  do KN  - bezúplatný  převod majetku z a.s.TOS 
Kuřim do majetku města 
* DK Podlesí  čp. 147 včetně objektu  MŠ a včetně parc.č.  3275 - 
  zast.plocha o výměře 1114 m2 
* domov mladých čp. 968 na parc.č. 1742 včetně p.č. 1743 o výměře 
  1017 m2 
- rozestavěný objekt MŠ Zahradní p.č. 486/2 
Dr.Vlasáková upozornila na usn. 1037/92 - využití rozestavěné MŠ 
Ing.Růžička - podává návrh, aby  rozestavěná MŠ byla předurčena k 
              dostavbě  a  provozu   Domova  důchodců.  Zdůvodnil 
              kroky, které ho vedly k tomuto návrhu. 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí informaci  o bezúplatném  převodu majetku TOS 
Kuřim do  majetku města Kuřim  a souhlasí s  dostavbou a využitím 
rozestavěné  MŠ  na  ulici  Zahradní  pro  účely  zřízení  Domova 
důchodců.  K dalšímu  jednání v  této věci  s OKÚ pověřuje vedení 
města. 
Dr.Poledňák  -  jaký je časový horizont,  financováno ze státních 
                prostředků? 
Ing.Růžička  -  okamžitě by bylo započato se stavbou 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   17 
                              proti  0 
                              zdrž.  4 
 
Návrh na zrušení usn. č. 1018/94 ze dne 7.3.1994 
Dr.Vlasáková podala informaci k usn. MZ 1018/94 ze dne 7.3.1994 
- odložená  směna pozemků  mezi městem Kuřim a  r. Foukalových. S 
ohledem na skutečnost, že  Foukalovi mehodlají přistoupit k žádné 
z navrhovaných variant, navrhujeme zrušit  usnesení MZ č. 1018/94 
i předcházející usnesení, týkající se směny pozemků. 
M.Hejmala    - dotaz, jak bude dále situace vypadat 
Dr.Vlasáková - po  dobu  platnosti   uzavřených  smluv  (na  dobu 
               určitou) tak, jak doposud 
Návrh na usnesení : 
MZ ruší usn. č. 1018/94 ze dne 7.3.1994 
Hlasováno o návrhu : pro  19 
                     proti 0 
                     zdrž. 2 
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2) Pronájem plaveckého areálu 
Dr.Vlasáková zrekapitulovala veškerá jednání ve věci pronájmu PA - 
viz přilož.materiál a předložila návrh na usnesení : 
MZ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jiřím Hlaváčkem a 
Ing.Jaroslavem Kolaříkem na pronájem  celého plaveckého areálu za 
podmínek : ..budou blíže specifikovány po diskusi na jednání MZ 
V.Zejda  -  podal  zprávu  zástupců  komise  výstavby o provedené 
            prohlídce objektu kryté plovárny a venkovního bazénu 
Dle   názoru  komise   se   krytý   bazén  k   2.5.otevřít  nedá- 
technologické celky nebyly používány,  chybí čerpadla, chybí část 
akumulátorovny,  krytalové  topení  nefunkční,  střechy - koroze, 
narušena  nosná  konstrukce,  zatéká  do  el.instalace.  Dávám na 
zváženou,  zda je  vůbec možné  v takovémto  stavu PA pronajmout. 
Nevím,  zda nájemci  tyto skutečnosti  vědí. Doporučuji  nejdříve 
vyčíslit částky na zprovoznění, ty vyčlenit z rozpočtu města. 
p.Hlaváček  - mám  zájem o   pronájem, s  techn. stavem  jsem byl 
              seznámen.   S   otevřením   vnitřního   bazénu  lze 
              uvažovat   k  1.9.t.r.   Do  konce   měsíce  května 
              zprovoznit   venkovní  bazén   -  oprava   špatných 
              čerpadel  na  filtraci,  nátěr  bazénu,  vybudování 
              koutku  pro  děti,  vnitřní  bazén podrobit revizi, 
              dohoda s plaveckou školou - zahájení od 1.9.1994 
Ing.Němec   - navrhuje :  odpustit částku na opravy 
                          městem  uhradit   některou  z  energií, 
                          např. vodu (technolog. zařízení) 
p.Pešek - zástupce firmy CONSUMIA - fa byla vyřazena, záměr firmy 
          však spočívá  v zásadě na  tom, aby spoluprovozovatelem 
          bylo  město  -  založit  novou  firmu,  fa  CONSUMIA má 
          zkušenosti z  podnikat.činnosti v Kuřimi.  Jediné možné 
          řešení,  aby  PA  zůstal  městu.  Prodej  nepřijatelný. 
          Vytvořením  nové firmy  chceme, aby  město mělo možnost 
          kontrolovat  nejen výdaje,  ale i  příjmy. Náš  návrh = 
          seriózní partnerský vztah. Ať  má město ve správní radě 
          člověka, ať má možnost  rozhodovat. Měsíční obrat firmy 
          je  cca  3  mil.Kč  -  provozujeme  hotel,  stravování, 
          organizujeme akce  velkého rozsahu. Firma  má 50% účast 
          podniku a.s.TOS , je schopna zátěž PA zvládnout. 
Ing.Fikar - členové MZ mají rozhodovat - jednotlivé návrhy nebyly 
            všem předloženy, nemůžeme posoudit, která alternativa 
            je lepší, všem  je známo, že PA nic  nevydělá, měl by 
            být  v  majetku  města,   to  co  dáváme  do  Služeb, 
            investujme do  PA. Navrhuji, aby PA  zůstal v majetku 
            města (rozpočtová org.města) 
Ing.Růžička-k  tomu,  aby  byly   posouzeny  návrhy  byla  určena 
            komise,  nebylo vyloučeno,  aby kdokoliv  z členů  MZ 
            projevil iniciativu, věc byla zcela otevřená. Smlouvy 
            jsou principielně stejné. Určité  části ve smlouvě je 
            potřeba garantovat. 
Dr.Vlasáková- v rozpočtu je třeba počítat s jednorázovou finanční 
              dotací 
L.Herman    - důležité  je  stanovisko  komise výstavby  - navrhuji 
              odročit,  aby  bylo  jasné,  do  čeho  nájemce půjde, 
              provést důkladný průzkum - pozdější pronájem 
Ing.Růžička - upozornil v souvislosti s dříve uvažovaným prodejem 
              PA  na  expertizu  projektanta  Ing.Šamalíka - 
              potřeba 2,5 mil.Kč na nejnutnější opravy 
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N.Zejda  - připomenul nutnost opravy střech v letošním roce 
J.Herman - dotaz, zda firma  DELFÍN fyzicky objekt předala, pokud 
           jsou  zjištěny škody,  nutno předat  orgánům činným  v 
           trestním řízení 
pí.Hemberová  informovala o  tom, že  fa DELFÍN  neukončila prac. 
smlouvy se zaměstnanci, v případě, že činnost krytého bazénu bude 
zahájena až od  1.9.1994 - plavecká škola se  rozpadá (děti budou 
dojíždět do Blučiny) 
P.Homolková - plavčice  -  fa  DELFÍN  dluží zaměstnancům mzdy, 
              záležitost byla projednávána v MR 
Ing.Veselý  - MR záležitost projednala, nutno se obrátit na soud 
Ing.Fikar   - uvedené  problémy stále  přesvědčují o potřebě,aby  PA 
              zůstal v majetku města, záruka, že prac. mzdy dostanou 
Dr.Poledňák - bylo  načato  několik   neřešitelných  problémů, 
              souhlasím  s návrhem Ing.Němce 
              Navrhuji : 
              * uvolnit 1/2 mil. Kč "pro rozjezd PA" 
              * uzavřít s  p.Hlaváčkem a  Ing.Kolaříkem dohody o 
                prac. činnosti na dobu uvedení PA do provozu 
J.Herman    - znovu upozornil na předání areálu firmou DELFÍN 
Dr.Vlasáková- co bude chybět v  inventáři - budeme vymáhat, škody 
              na zařízení budeme těžko prokazovat 
p.Kříž      - informoval  o prováděné  inventarizaci, bude kompletně 
              dokončena do 7-12 prac.  dnů, budou zprac. seznamy, 
              vyčísleny finanční rozdíly, pohledávky a vše, co je 
              spojeno s inventarizací 
Dr.Vlasáková- jednání s fa DELFÍN složité 
Ing.Řezanina- město  by  mělo  uzavřít  nájemní  smlouvu pouze s 
              jedním subjektem 
Dr.Poledňák - dnes   smlouvu  "nedopilujeme",  potřebujeme  čas 
              min.měsíc,  jde  o  to,aby  od  zítřka  někdo začal 
              zprovozňovat  PA 
M.Hejmala   - navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
p.Pešek     - zást. firmy CONSUMIA  znovu navrhuje zvážit  a ustavit 
              společnou firmu  (ať má město  kontrolu) - město  x 
              CONSUMIA x pan Hlaváček,  Ing.Kolařík, ať  se město 
              účastní kapitálovou účastí 
Ing.Toman   - dotaz - město by vložilo PA, co vloží CONSUMIA? 
p.Pešek     - zkušenosti 
Ing.Růžička - shrnul dosavadní jednání 
              * výběr zájemců byl proveden zodpovědně 
              * třeba korigovat termín zprovoznění 
Ing.Němec   - návrh na usnesení : 
MZ doporučuje  MR ustavit vedoucího PA  - technika, ekonoma, vzít 
do  stavu  zaměstnance  vč.  plavecké  školy,  zahájit  provoz  a 
průběžně   PA  opravovat.   Do schválení   zákona  o  neziskových 
organizacích práv.osob provozovat PA v režii města. 
Ing.Urban   - dva společníci -  těžko se dohodnou,  navrhuji pouze 
              jednoho nájemce 
Dr.Vlasáková -vysvětlila, proč byla  smlouva zpracována na  oba 
              zájemce  - jistota  jak  pro  město tak  pro druhou 
              stranu 
Ing.Řezanina -smlouvu uzavřít pouze s jedním nájemcem 
Ing.Fikar    -navrhuje mimořádné  zas. MZ  - do  té doby  připravit 
              smlouvu, solidní materiály k projednání 
 
 



 
                              - 7 - 
 
 
L.Herman - návrh  na  odročení  -  ať  komise  výstavby  upřesní, 
           dokončení rozsah nutných  oprav, ekonomický rozbor, 
           dokončit  inventarizaci,  zprac.  časový  harmonogram, 
           nechme "uzrát myšlenky" 
 
V 19,15 přestávka v jednání MZ 
V 19,50 pokračováno v jednání MZ 
Po přestávce se omluvil Ing.Toman - přít. 20 člen MZ 
 
Po přestávce pokračováno v jednání ve věci pronájmu PA : 
Ing.Krupica - doporučuji návrhy Dr.Poledňáka, M.Hejmaly 
              současně  doporučuji  vytvořit  komisi  k posouzení 
              statiky,  uvažovat  o   zvýšení  dotace  na  opravy 
              střech, statiky 
S vytvoření komise  vysloven souhlas, p.  Hlaváček požaduje účast 
svého zástupce v této komisi - vzato na vědomí 
Hlasováno o předložených návrzích na usnesení : 
Návrh Ing.Fikara, Ing.Němce :  pro    5 
                               proti 13 
                               zdrž.  2 Návrh nebyl přijat 
 
Návrh na usnesení : (Dr.Poledňák) 
MZ schvaluje částku 500 tis. Kč  na zprovoznění PA . Město uzavře 
s p.  Hlaváčkem a  Ing.Kolaříkem  dohodu  o pracovní  činnosti na 
práce spojené se zprovozněním PA. 
Hlasováno o návrhu :   pro   15 
                       proti  4 
                       zdrž.  1 Návrh byl přijat 
Ing.Růžička - již od zítřejšího  dne budou upřesňovány další body 
spolupráce. 
 
 

3. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.12.1993 
Materiál zpracoval a předkládá ved. FO p. Kříž 
K předloženému materiálu nebylo zásadních námitek ani připomínek. 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 1993 k 
31.12.1993 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
                     zdrž. 4 
 
 

4. Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 1994 
Do rozpočtu je třeba začlenit částku 500 tis. Kč schválenou na PA 
p.Kříž    - tuto částku je možno čerpat z rezervy 
Ing.Fikar - navrhuji   podstatné  přesuny   mezi  jednotlivými 
            kapitolami rozpočtu 
            Pro r.  1994 navrhuji zrušit  usnesení, kterým je  MR 
            oprávněna přijímat rozpočtová  opatření - nechť toto 
            znovu přejde do kompetence MZ 
Z.Plšek   - dotaz ohledně fin. příspěvků na sport 
p.Kříž    - vysvětlil, org.podávají písemné žádosti 
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Hlasováno o návrhu Ing.Fikara : 
pro   10 
proti  5 
zdrž.  5  Návrh nebyl přijat 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočet města Kuřimi na  rok 1994 dle předloženého 
materiálu s  doplňkem - přesun  částky 500 tis.  Kč z rezervy  na 
provoz PA Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro   16 
                     proti  0 
                     zdrž.  4 
 
 
 

5. Návrh  na rozdělení zisku za  rok 1993 - Penzion  pro důchodce 
   Kuřim 
K předloženému materiálu nebylo námitek ani připomínek. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozdělení zisku Penzionu pro důchodce za rok 1993 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 20 členů MZ 
 
 

6. Rozpočet Penzionu pro důchodce na rok 1994 
Písemný materiál je součástí zápisu 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje rozpočet  Penzionu pro  důchodce Kuřim  na rok 1994 
včetně limitu mezd ve výši 842 tis. Kč 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 20 členů MZ 
 
 

7. Služby města Kuřimi - hospodaření za rok 1993 
Ing.Růžička omluvil Ing.Suchánka z důvodu nemoci 
p.Kříž   - účetnictví   zpracovávala  firma   BIKA,  dle  jejího 
           prohlášení    r.1993   nelze    zpracovat   podvojným 
           účetnictvím po jednotlivých střediscích. Toto alespoň 
           z části řeší tabulka - viz příloha 
           Od  letošního  roku  fa  BIKA  zpracovává  účetnictví 
           střediskově 
J.Herman - býv.vedoucí Služeb :v r. 92  provozovna  účtovala  dle 
           jednoduché  účetní osnovy.  Chyba není  jen ve  vedení 
           Služeb.R.93 nebylo založeno  podvojné účetnictví- toto 
           byla   záležitost  legislativy   ,  mělo   se  dít  ve 
           spolupráci s finančním odborem MěÚ Kuřim 
Ing.Fikar- s předloženým  materiálem nesouhlasím  - jsou uváděna 
           jen rámcová  čísla. Činnost Služeb  mimo čistění města 
           by neměla  být dotována. Kdyby město  část  peněz dalo 
           na PA, bylo by to lepší. 
           Příspěvek na rok 1994 přehodnotit, ať Služby ukáží, co 
           sami umí 
           Navrhuji zredukovat příspěvek pro Služby na 1/2 
Ing.Řezanina  - dotaz,  zda  byl  koupen nový  hmotný inventární 
           majetek 
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p.Přikrylová - za 20 tis. míchačka na těsto, jinak nic 
Dr.Poledňák  - příspěvek by se měl opírat o provedené práce, práce 
               je  třeba přebírat,  nikdo neví,  co prac.  Služeb 
               dělají, je podepisováno  převzetí práce OV, ŽP ? 
               Služby by neměly fakturovat práce, které nejsou 
               podepsány úřadem 
p. Přikrylová- práce je každý den kontrolována 
p.Pleva      - prac. Služeb  -nemáme základní vybavení, nářadí, nosíme 
               si potřebné z domu 
Dr.Poledňák  - dotaz, jak je využitá hala na ul. Sv.Čecha 
p.Přikrylová - jako šatny, sklad materiálu, provádějí se opravy 
Ing.Růžička vyzval pí. Přikrylovou k  vyjádření se ve věci návrhu 
Ing.Fikara 
Hlasováno o návrhu Ing.Fikara : pro    1 
                                proti 16 
                                zdrž.  3 
Dr.Poledňák  -  výkazy  mají  být  vedeny  předepsaným  způsobem, 
                předložený   materiál  je   "pouhým  vyprávěním", 
                nevím, proč nemohou být předloženy reálné podklady? 
p. Kříž      - není to žádoucí, jak řekl Ing.Fikar 
Dr.Poledňák  - trváme na plnění usnesení č. 1010/94 z 24.1.1994 
J.Herman     - leží snah někomu v očích pekárna , konkurence, proč? 
Dr.Poledňák  - nenecháme se  umlčet "demagogickýma žvástama". Proč 
               Služby živíme? 
p.Holman     - veřejnost skutečně věci zajímají, když můžeme doložit, 
               proč tak neučiníme? 
V.Zejda      - na  MZ dne  24.1. jsem  podal návrh  na usnesení, dnes 
               výmluvy, že "to nejde",  usn. se nenaplnilo, je to 
               3 měsíce,  trvám, aby bylo  splněno tak, jak  bylo 
               odsouhlaseno 
Navrhuji :  dnes o předloženém materiálu  nehlasovat, do příštího 
jednání MZ předložit materiály dle usn. č. 1010/94 z 24.1.1994 
E.Moric - pokud není možné  zpracovat výsledky za r. 93 podvojným 
          účetnictvím, podávám návrh toto zpracovat za 1/Q 1994 
Ing.Krupica - připomenul postavení soukromníka,  když ten nebude 
              vést   účetnictví    předepsaným   způsobem,   bude 
              sankciován 
Dr.Poledňák - město bude sankcionováno 
p.Kříž      - do 31.12.93 je zprac.rozbor  hospodaření za  celou 
              provozovnu.  Pokud by  mělo být  naplněno usn.  MZ, 
              nebude  to  za  jeden  měsíc  a  je třeba počítat s 
              vícenáklad (l měs. cca 7 tis. Kč) 
              Od 1.1.1994  je materiál zpracován dle  požadavku 
              usnesení MZ č. 1010/93 
V.Zejda     - trvám na splnění usnesení 
Ing.Krupica - protinávrh - doporučuji  materiál přijat tak,  jak 
              byl předložen, nové zpracování - fin. náročné, nic 
              nevyřeší 
V.Zejda     - účtovat dle navrženého usnesení = povinnost ze zákona 
E.Moric     - navrhuji předložení rozboru hospodaření dle metodiky za 
              I/Q 1994 
Hlasováno o předložených návrzích na usnesení : 
Ad l) Návrh V.Zejdy t.j. o předloženém materiálu dnes nehlasovat, 
      do  příštího jednání  MZ předložit  výsledovku dle jednotné 
      metodiky  stanovené  Opatřením  MFČR  a  to  jak  za  celou 
      organizaci tak i za jednotlivá střediska k 31.12.1993 
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Hlasováno o návrhu : pro    3 
                     proti 14 
                     zdrž.  3  Návrh nebyl přijat 
 
Ad 2) MZ schvaluje hospodaření Služeb města Kuřimi za rok 1993 
Hlasováno o návrhu : pro   15 
                     proti  0 
                     zdrž.  5 
MZ požaduje předložení rozboru  hospodaření Služeb města Kuřimi - 
výkaz zisků  a ztrát za I.čtvrtletí  1994 zpracované dle metodiky 
ministerstva financí 
Hlasováno o návrhu : pro 20 členů MZ 
 
 

8. Doplnění zprávy o inventarizaci za rok 1993 
Materiál zpracoval ved. FO p. Kříž - je přílohou zápisu z jednání 
MZ 
Dr.Poledňák - dotaz ohledně vymáhání dlužných částek 
p.Kříž      - soudní žaloby zatím nebyly podány 
Dr.Poledňák - stále si s dlužníky "pouze dopisujeme" 
p.  Kříž    - jsou  zasílány  upomínky  na  výzvu,  následně  bude 
              přikročeno k soudnímu vymáhání 
              Neplatiči  alkoholu byli  pozváni- doplatili  ovšem 
              bez penále 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  doplnění zprávy o  inventarizaci za rok  1993 podle 
dotazů na MZ dne 7.3.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 20 členů MZ 
 
 
 
 

9. R ů z n é 
Informace o nálezu Ústavního soudu ve věci podaného návrhu na zrušení 
obecně  závazné  vyhl.  města  Kuřimi  ze  dne  22.4.1992 o převodu a 
pronájmu majetku města Kuřimi 
Materiál je obsáhlý - je k prostudování 
Vyhláška o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi dnem vyhlášení 
nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů nabývá opět účinnosti. 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere  na  vědomí  nález  Ústavního  soudu  ze dne 12.4.1994 k 
vyhlášce o prodeji  majetku města a zamítnutí návrhu  OKÚ na její 
zrušení. 
Hlasováno o návrhu : pro 20 členů MZ 
Dr.Poledňák -  ÚS uznal všechny  naše argumenty ve  všech bodech, 
               vyhláška platí, nyní se musíme zamyslet, co s ní 
               (ve vyhl.jsou pronájmy vyhrazeny zastupitelstvu) 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje přípravu  materiálů k  vyhl. o  aukčním řádu  města 
Kuřimi (do příštího jednání MZ) 
Hlasováno o návrhu : pro  19 
                     zdrž. 1 
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Dr.Poledňák - na materiálu k  výše uvedené vyhl. pracoval student 
3.ročníku Práv.  fakulty Petr Vodka, za  práce provedené  ve věci 
vyhlášky  o  převodu  a  pronájmu  majetku  města  navrhuji Petru 
Vodkovi odměnu ve výši 5 tis. Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro   6 
                     proti 4 
                     zdrž. 10 Návrh nebyl přijat 
 
 
 
Fa CONSUMIA - p. Pešek seznámil členy MZ s materiálem z 15.4.1994 
předaným MěÚ Kuřim dne 18.4.1994 - 
přečetl úplné znění dopisu 
Ing.Krupica - vyjádřil se k bytové otázce 
M.Hejmala   - k p.Peškovi  -  osobujete  si  právo  na  manipulaci 
              prostředků, z  jakého titulu bychom  na návrhy firmy 
              CONSUMIA měli přistupovat? Vymáháte si monopol. 
Ing.Růžička přerušil diskusi - problém je předmětem jednání MR. 
L.Herman    - připomenul -  dením tisku -"ROVNOSTI"vyšel 
              článek, v němž se špína   háže na město, není  to 
              férové, čas pracuje  pro  objektivní  pravdu. 
Dr.Poledňák - materiál  firmy CONSUMIA  byl 27  x rozmnožen,  je 
              špatné, že nebyl rozeslán členům MZ 
V.Zejda     - souhlasím s Dr.Poledňákem, nutno upravit jednací řád, 
              dopisy   jsou  adresovány   MZ,  členové   je  však 
              nedostanou 
Navrhuji do  příštího jednání MZ připravit  návrh změny jednacího 
řádu 
 
 
Ing.Jarušek - připomínky k liknavosti MěÚ ve věci vyřizování jeho 
žádosti 
Ing.Růžička  požádal  Ing.Jaruška  o  osobní  návštěvu  za účelem 
projednání jeho kritické připomínky 
 
Ing.Fikar     - požaduje uvést v zápise jeho dotaz, co je s Bělorusem 
p. Přikrylová - byl prodán 
Ing.Fikar     - dotaz,  za co dostal Ing. Pavelka odměnu  6 tis. Kč v 
                souvislosti s TKR 
Ing.Růžička   - odměna  za  koordinaci  veškerých činností, které 
                směřovaly k podepsání smlouvy s firmou ELSA 
              - pokud  se týká nakladače -  podáno u soudu, zatím 
                nebylo projednáváno 
p.  Szabová   - požadavek na  vedení města,  aby toto  informovalo 
                občany o situaci s TKR 
Ing.Růžička   - informoval o jednání s firmou ELSA v minulém týdnu 
                Dle  smlouvy ukončení  I.etapy v  polovině měsíce 
                května,  už  v  tuto  chvíli  mohou  být důvody k 
                výpovědi 
 
Dr.Vlasáková  požádala členy  MZ o  souhlas se  změnou usnesení v 
případě  odprodeje pozemku  manž. Kavečkovým  - odsouhlasit  cenu 
pozemku dle znaleckého posudku - schváleno. 
 
Dalších  dotazů  ani   připomínek  nebylo.  Starosta  Ing.Růžička 
požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. 
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Návrh předložila Dr.Holubová : 
 
1033 - MZ schvaluje záměr odprodat část pozemku parc.č. 3458 k.ú. 
Kuřim  ve výměře  cca 20  m2 za  cenu 100,-  Kč/m2 formou veřejné 
nabídky 
 
1034 - MZ  schvaluje záměr pronajmout za symbolickou  cenu 1,- Kč 
a rok  část pozemku  parc.č. 382/1  na stavbu  PREFA garáže  a na 
zřízení parku pro důchodce a schvaluje bezúplatný převod garáže z 
majetku města do majetku Penzionu pro důchodce Kuřim 
 
1035  -  MZ  schvaluje  záměr  odprodat  manželům Kavečkovým část 
parcely č. 2549/2 o výměře 195 m2 za cenu dle znaleckého posudku 
 
1036 -  MZ ruší usnesení č.  1150/93 ze dne 23.12.1993  o prodeji 
pozemků p.č. 365 a 367 k.ú. Kuřim panu Stanislavu Vlkovi 
 
1037  - MZ  schvaluje záměr  požádat Město  Brno o odprodej části 
parcely v KN p.č. 3421/1, PK p.č. 1819,1820 a 2502/2 Městu Kuřim 
 
1038 -  MZ schvaluje záměr  na odprodej Dělnického  domu v Kuřimi 
formou  veřejné nabídky  a SALVYK  odprodat adresným  prodejem za 
cenu  odhadu   násobenou  koeficientem (5) pro tuto hlavní  trasu 
stávajícímu uživateli 
 
1039  - MZ  schvaluje záměr  adresně požádat  o převod  tepelného 
hospodářství, správní budovy a objektu staré hasičské zbrojnice s 
odůvodněním z vlastnictví OPBH do vlastnictví města 
 
1040 - MZ schvaluje záměr města Kuřim o převedení nemovitosti čp. 
35 s  parcelou č. 55  do majetku  města  dle § 5  odst. a) zákona 
číslo  172/91 Sb.  o přechodu  některých věcí  z  majetku  ČR  do 
vlastnictví obcí 
 
1041 - MZ bere na  vědomí informaci o bezúplatném převodu majetku 
TOS  Kuřim do  majetku města   Kuřimi  a  souhlasí s  dostavbou a 
využitím  rozestavěné  MŠ  na  ulici  Zahradní  pro účely zřízení 
Domova  důchodců. K  dalšímu jednání  v této  věci s OKÚ pověřuje 
vedení města. 
 
1042 - MZ ruší usnesení č. 1018/94 ze dne 7.3.1994 
 
1043 - MZ  schvaluje částku 500 tis. Kč  na zprovoznění PA. Město 
uzavře s p. Hlaváčkem, a Ing.Kolaříkem dohodu o pracovní činnosti 
na práce spojené se zprovozněním PA 
 
1043 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 
1993 k 31.12.1993 
 
1044  -  MZ  schvaluje  rozpočet  města  Kuřimi  na  rok 1994 dle 
předloženého materiálu s doplňkem -  přesun částky 500 tis. Kč. z 
rezervy na provoz PA Kuřim 
 
1045- MZ schvaluje rozdělení zisku Penzionu pro důchodce Kuřim za 
rok 1993 
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1046 - MZ  schvaluje rozpočet Penzionu pro důchodce  Kuřim na rok 
1994 včetně limitu mezd ve výši 842 tis. Kč 
 
1047 - MZ schvaluje hospodaření Služeb města Kuřimi za rok 1993 
 
1048 -  MZ požaduje předložení  rozboru hospodaření Služeb  města 
Kuřimi- výkaz zisků  a ztrát  za I.čtvrtletí  1994 zpracované dle 
metodiky ministerstva financí. 
 
1049 - MZ  schvaluje doplnění zprávy o inventarizaci  za rok 1993 
podle dotazů na MZ dne 7.3.1994 
 
1050 - MZ bere na vědomí nález Ústavního soudu ze dne 12.4.1994 k 
vyhlášce o prodeji  majetku města a zamítnutí návrhu  OKÚ na její 
zrušení 
 
1051 - MZ schvaluje přípravu  materiálů k vyhlášce o aukčním řádu 
města Kuřimi (do příštího jednání MZ) 
 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : jednohlasně přijato 
Jednání MZ ukončil starosta Ing.Růžička v 21,45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                              starosta 
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Kuřim,    29.4.1994 
Zapsala : Němcová 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
1)  Prezenční listina 
2)  Písemné omluvy členů MZ 
3)  Majetkoprávní úkony 
3a) Využití objektu rozestavěné MŠ na ulici Zahradní 
4)  Pronájem plaveckého areálu 
5)  Zpráva zástupců komise  výstavby o provedené prohlídce objektu 
    kryté plovárny a venkovního bazénu 
6)  Smlouva o  pronájmu nebytových  prostor a  pozemků plaveckého 
    areálu Kuřim (zprav. p.Hlaváčkem, Ing.Kolaříkem) 
7)  Návrh - nájemní smlouva - plavecký areál  (zprac. městem) 
8)  Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.12.1993 
9)  Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 1994 
10) Penzion pro důchodce Kuřim 
    * rozvaha 
    * výsledek hospodaření firmy 
    * komentář 
    * návrh na rozdělení zisku za rok 1993 
    * rozpočet na rok 1994 
    * stravovací jednotka 
11) Hospodaření za rok 1993  Sluižby města Kuřimi 
12) Doplnění zprávy o inventarizaci za  rok 1993 dle dotazů na MZ 
    dne 7.3.1994 
13) Nález ústavního  soudu České  republiky -  vyhl. o prodeji a 
    pronájmu majetku města 
14) Usnesení MZ ze dne 7.3.1994 
15) Usnesení MR ze dne 21.3.1994 
16) Usnesení MR ze dne 11.4.1994 
17) Návrh na usnesení 
 
 
 
 
 
                      O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Ing.Miloš  K r u p i c a                   Yvona P e ř i n o v á 
 
 


