
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 4/94 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 6.6.1994 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, Ing.K.Pavelka,  JUDr.M.Burianová, 
           Ing.J.Fikar, M.Hejmala, J.Herman, Ing.arch.A.Jančová, 
           J.Kobzinek,    J.Koláček,    Ing.M.Krupica,   E.Moric, 
           Ing.V.Motyčka,    Š.Mudroň,    J.Peřina,   Y.Peřinová, 
           Z.Plšek, Ing.V.Řezanina, Ing.V.Toman, Ing.J.Urban 
 
 
Písemně  omluveni :  MUDr.M.Dvořáčková, MUDr.Z.Klírová,  V.Zejda, 
                     Dr.B.Holubová 
Omluveni          :  J.Gambolis,RNDr.I.Poledňák, Ing.J.Němec 
Neomluven         :  Mgr.L.Herman, 
 
Jednání MZ  zahájil v 17,20 hodin  starosta Ing.Růžička. Zasedání 
MZ  bylo svoláno  obvyklou formou   t.j. písemně  pro členy  MZ a 
rozhlasem pro občany města. 
Jednání je přítomno 17 členů MZ, přijatá usnesení budou platná. 
 
Volba návrhové komise : J.Koláček, Ing.J.Urban 
Hlasováno o návrhu    : pro 17 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : M.Hejmala, J.Herman 
Hlasováno o návrhu    : pro   16 
                        zdrž. 1 
 
Zápis  z  minulého  jednání  MZ  byl  ověřen,  proti textu nebylo 
připomínek. 
 

Program : 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Zpráva o stavu životního prostředí 
3. Zpráva o stavu investiční činnosti na území města 
4. Zpráva o hospodaření města k 31.3.1994 
5. Hospodaření Služeb města za I/Q 1994 
6. Plavecký areál Kuřim - projednání nájemní smlouvy 
7. Novela vyhlášky o místních poplatcích 
8. Různé 
 
K předloženému  návrhu  programu  vznesl  připomínku  Š.Mudroň  - 
navrhuje revokaci  usn. MZ č.  1041/94 z 25.4.1994  - rozestavěný 
objekt MŠ  na ul. Zahradní navrhuje přebudovat na bytové jednotky 
Ing.Růžička  -  dotaz,  zda  má  p.  Mudroň  připraven  kompletní 
                materiál k projednání? 
Š.Mudroň      - písemně zpracovaný materiál nemám, pouze podávám ústně 
                tento návrh 
Hlasováno o doplnění programu dle návrhu p. Mudroně : 
pro    5 
proti 12 
Návrh nebyl přijat. 
Hlasováno o původně navrženém programu jednání MZ : pro 17 
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1. Majetkoprávní úkony 
Kašpárková Eva,  Kuřim, Hybešova 563 -  žádost o odprodej pozemku 
parc.č. 3438 k.ú. Kuřim 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr adresně odprodat paní  Evě Kašpárkové parc.č. 

3438 k.ú. Kuřim ve výměře 1214 m2 za smluvní cenu 25 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
V 17,30 hod. se dostavila Ing.Jančová - přítomno 18 členů MZ 
 
Manž. Halouskovi, Kuřim, Vrchlického  1026 - odprodej zastavěného 
pozemku garáží a oplocením RD 
J.Kobzinek - připomíná, že se jedná o svažitý terén, neúrodný 
E.Moric    - již  l  x  MZ  manž.Halouskovým odsouhlasilo odprodej 
             pozemku na  zahrádku za cenu  25 Kč/m2, pozemek  byl 
             garáží a oplocením zastavěn ne z viny manž. Halouskových 
             Navrhuji odprodej za cenu 50 Kč/m2 
Hlasováno o protinávrhu p. Morice : pro   7 
                                    proti 11 Návrh nebyl přijat 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr odprodat manž.  Halouskovým parc.č. 2541/2  o 

výměře 10 m2 a parc.č. 4402/2 o výměře 8 m2 za cenu 100 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro    11 
                     proti   6 
                     zdrž.   l  Návrh nebyl přijat 
 
 
Směna pozemků mezi Ing.Motyčkou a Městem Kuřim 
Ing.Fikar   - nerozumím způsobu mechanizmu  Kat. úřadu -  jak mění 
              kultury pozemků 
Ing.Motyčka - doplnil, objasnil 
Ing.Fikar   - předkládaný materiál by  měl být jasný, připadá mi to 
              jako  "záměr někoho"  - do  nabídky se  dá "něco" , 
              když je toto schváleno,  předloží se změna. Odmítám 
              o tomto hlasovat 
Ing.Růžička - Ing. Fikar předložený návrh  usnesení odmítá, jsou 
              další výhrady před hlasováním ? 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje směnu  pozemků p.č. 2384 o výměře  1279 m2 (vlastník 

Ing.Motyčka) a parc.č. 2421 k.ú.  Kuřim o výměře 801 m2 (vlastník 
město Kuřim( za  cenu 11 000 Kč, kterou  uhradí Ing.Motyčka městu 
Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro    14 
                     proti   1 
                     zdrž.   3   Návrh byl přijat. 
 
Toufar  Gustav, Brno,  Třískalova 20  - odprodej  pozemku parc.č. 
2481 ve výměře 22 m2 

Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na odprodej pozemku parc.č. 2481 k.ú. Kuřim ve 

výměře 22 m2  Gustavu Toufarovi, Brno, Třískalova 20  za cenu 100 
Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 18 
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Penzion  - pronájem  části pozemku  p.č. 382/1  pro stavbu  PREFA 
garáže,  zřízení  parku  pro  důchodce,  bezúplatný  převod PREFA 
garáže 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje pronajmout za  symbolickou cenu 1Kč/rok část pozemku 
parc.č.  382/1 na  stavbu PREFA   garáže a  na zřízení  parku pro 
důchodce  a schvaluje  bezúplatný převod  PREFA garáže  z majetku 
města Kuřimi do majetku org. Penzion pro důchodce Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 18 
 
Odprodej  části pozemku  parc.č. 3458   ve výměře  cca 20  m2 pro 
stavbu garáže 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje odprodat  adresně  část  pozemku parc.č.  3458 k.ú. 

Kuřim Ing.Beranovi,bytem Kuřim,Na Loučkách 1211 za cenu 100 Kč/m2 
na výstavbu garáže 
Hlasováno o návrhu : pro 18 
 
Odprodej části pozemku parc.č. 2549/2 k.ú. Kuřim ve výměře 195 m2 
manž. Kavečkovým 
MZ   schvaluje   odprodat   adresně   manž.   Kavečkovým,  Kuřim, 

Vrchlického 590  část pozemku parc.č.  2549/2 o výměře  195 m2 za 
cenu dle znaleckého posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 18 
 
Návrh na zrušení usnesení MZ 
* usn. č. 1064/93 ze dne 3.5.1993 
* usn. č. 1066/92 ze dne 22.4.1992 
Návrh na usnesení : 
MZ  ruší usn.  MZ č.  1064/93 ze  dne 3.5.1993 (schválen pronájem 

části pozemku parc.č. 293/1 o výměře cca 15 m2 Ing. Janouškovi za 
účelem zřízení stánku) 
Hlasováno o návrhu : pro  18 
 
MZ  ruší usn.  MZ č.1066/92  ze dne  22.4.1992 (schválen pronájem 
krytu Pod Zárubou firmě V+K) 
Hlasováno o návrhu : pro  18 
 
 

2. Plavecký areál Kuřim - projednání nájemní smlouvy 
Dr.Vlasáková - upozornila na rozdíl v koncepci - symbolický nájem 
               jedné koruny změněn na nájemné ve výši 300 tis. Kč 
J.Herman     - dotaz, zda podnikatelé s výší nájemného souhlasí 
p.Hlaváček   - objasnil proč navržená výše nájemného 
             - žádá,  aby splátka za  energie za měsíc  červen 94 
               mohla být uhrazena v poloviční výši t.j. 50 tis. Kč 
               25.6.94 - uhradí 50 tis. Kč 
               25.7.94 - uhradí 150 tis. Kč 
               další měsíce po 100 tis. Kč 
Dalších dotazů ani připomínek nebylo. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje nájemní smlouvu na  provoz plaveckého areálu Kuřim s 
panem Jiřím  Hlaváčkem a Ing.Jaroslavem  Kolaříkem dle předložené 
nájemní smlouvy včetně doplňků dle zápisu 
Hlasováno o usnesení : pro    14 
                       zdrž.   4  Návrh byl přijat. 
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3. Zpráva odboru životního prostředí o stavu životního prostředí 
Písemný   materiál   zpracoval   a   předložil   ved.  odboru  ŽP 
Ing.Hamřík 
M.Hejmala - dotaz, jak bude  postupováno proti těm občanům, kteří 
            nemají  popelnice,  kam  vyváží  odpady?  Je evidence 
            těch, co nemají popelnice? 
Ing.Hamřík- odpady řešeny ve  vyhlášce, každá rodina musí doložit 
            způsob likvidace domovního odpadu 
Ing.Urban - kdo bude provádět kontrolu? 
Ing.Hamřík- dle uzavřených smluv víme, kdo popelnici má 
Ing.Pavelka - dle dotazu na OHS je možnost, aby dvě  rodiny  měly 
              jednu popelnici  - 14-ti  denní cyklus  odvozu 
              odpadu  je  maximální  doba,  dle  OHS  nemůže  být 
              prodloužena 
              Ve  věci   likvidace  domovního  odpadu   musí  být 
              prováděna namátková kontrola 
Ing.Fikar   - dotaz, zda kontejnery jsou službou jak pro občany tak 
              i pro podnikatele, navrhuje,  aby město za poplatek 
              umožnilo podnikatelům ukládat do kontejnerů odpad 
Ing.Hamřík  - připomenul,  že  každý  podnikatel  je povinnen ze 
              zákona   vést  evidenci   odpadu,  kontejnery  jsou 
              služnou pro občany (zdarma) 
Ing.Fikar   - proč  toto město nedělá za úplatu  i pro podnikatele? 
              Udělejme službu pro všechny! 
Ing.Urban   - upozornil na nutnost umístění kontejnerů i na Podlesí 
              jinak se z lesa stane jedna veliká skládka 
Ing.Hamřík  - není  vyjasněn  pozemek,  nutno  zajistit hlídání, 
              oplocení - na úkolu se pracuje 
Ing.Fikar   - podává  návrh  :  MR  vypracuje  návrh  na  využití 
              kontejnerů pro podnikatele 
p.Přikrylová- dotaz, jakou částkou by byli podnikatelé zatíženi? 
Ing.Fikar   - cena za uložení odpadu - dohodou 
E.Moric     - navrhuje uložit OŽP vypracovat  rozbor domácností, zda 
              se postupuje podle vyhlášky o likvidaci odpadu 
V 18,10 se dostavil na jednání MZ Ing.Krupica - 19 členů MZ 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zprávu odboru  ŽP o stavu životního prostředí s 
doplňky 
Hlasováno o návrhu : pro 19 
 

4. Zpráva o stavu investiční činnosti města 
Ing.Růžička zahájil rozpravu k předloženému materiálu 
M.Hejmala - dotaz  na  činnost  na  ul. Tišnovské, nikdo občany 
            neupozornil, neinformoval 
p.Vičar   - jedná se o pokládku optického kabelu SPT TELECOM z Brna 
            do nově budované ústředny,  občané byli upozorněni na 
            tuto akci prostřednictvím městských vývěsek 
M.Hejmala - nutno investora akce zaurgovat  - informovat občany, 
            zajistit bezpečné průchody pro občany 
Ing.Urban - dotaz - rozšíření  vozovky ke ŠJ Kuřim,  Jungmannova, 
            proč  má akci  financovat město?  Budou se  podílet i 
            další zainteresovaní účastníci? 
p.Vičar   - vysvětlil  - akce  vyvolána na  žádost vedoucí  ŠJ pí. 
            Grosové 
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Ing.Fikar - finanční  dělba  nebude,  ve  stavebním  povolení - 
            povoleno, není důvod komunikaci rozšiřovat, v případě 
            střetu vozidel jedno posečká 
M.Hejmala - připomenul, že se opět dostáváme do problému s úzkými 
            komunikacemi    (§   23    vyhl.99   -    provoz   na 
            poz.komunikacích).  Žádné  rozhodnutí  nemůže  zrušit 
            zákon 
E.Moric   - zda  byla  sledována  četnost  dopravy  do ŠJ, je toto 
            prověřeno, když přistupujeme k investiční akci? 
M.Hejmala - doporučuje, nechť MZ nepolemizuje se zákony 
p.Vičar   - pí. Grosová podala  písemnou stížnost -  tu jsem řešil 
            Aby   se  předešlo   opakované  stížnosti   -  řešeno 
            rozšířením komunikace 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí zprávu  o stavu  investiční činnosti ve městě 
Kuřimi s doplněním 
Hlasováno o návrhu : pro 19 
 
 

5. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.1994 
Ing.Urban - dotaz, jak se projevuje činnost Měpolicie? 
p.Kříž    - je zakoupena výstroj, výzbroj, připravuje se pracoviště, 
            v současné době jsou přísl. Měpolicie na školení 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.1994 
Hlasováno o návrhu : pro   18 
                     zdrž.  1 
 
 
Vodková Kateřina, Kuřim, Legionářská 281 - připomínky k výsledkům 
hospodaření města za rok 1993 
Materiál byl projednán  ve finanční komisi, MR a  nyní se dostává 
na pořad jednání MZ. 
p. Kříž - dopis pí. Vodkové výsledky hospodaření města nemění.Je 
          předpoklad, že v letošním roce se podaří vymoci všechny 
          dlužné částky 
Ing.Jančová - dotaz, kolik činí 100% celkově 
p.  Kříž    - 100%  nemůžeme  říci,  pokud  nemáme  přiznání, nyní 
              probíhají kontroly v restauračních zařízeních,  tam 
              kde  přiznání  nebude   podáno,výše  poplatků  bude 
              stanovena srovnávací metodou 
E.Moric     - dotaz, jak se provádějí platby 
p. Kříž     - měsíčně - vždy  do 15. dne v měsíci 
Návrh na usnesení : 
MZ nesouhlasí s požadavkem Kateřiny  Vodkové o prominutí 30% z jí 
zaplacené  částky za  rok 1993  z prodeje  alkoholu a  tabákových 
výrobků 
Hlasováno o návrhu  : pro   13 
                     proti  2 
                     zdrž.  4    Návrh nebyl přijat 
MZ o žádosti nerozhodlo. 
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6. Hospodaření Služeb města Kuřimi  za I/Q 1994 
Ing.Fikar - není splněno usnesení MZ č. 1049/94 ze dne 25.4.1994, 
            předložený materiál je "jen komentář" 
Návrh na usnesení : 
MZ  odkládá projednání  kompletního materiálu"Hospodaření  Služeb 
města Kuřimi"  na příští jednání MZ 
Hlasováno o návrhu :  pro    18 
                      zdrž.   1 
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 9,10,/94 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozpočtové opatření č. 9,10/94 
Hlasováno o návrhu : pro 19 
 
Rozpočtové opatření č. 13,14/94 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozpočtové opatření č. 13,14/94 
Hlasováno o návrhu : pro 19 
 
 
TJ  TOS Kuřim,  oddíl odbíjené  - žádost  o finanční příspěvek na 
vybudování palubovky v tělocvičně ZŠ Jungmannova 
Ing.Urban   - proč o věci jednat až  v měsíci říjnu 94? Tím se akce 
              posune o rok 
Ing.Jančová - dotaz, zda nebyl nákladně  proveden firmou VYBSTAV 
              nátěr stávající podlahy 
Ing.Urban   - navrhuje,  ať si  akci v  současné době  zafinancuje 
              VYBSTAV, v měsíci říjnu požádá o příspěvek 
Ing.Řezanina- hřiště si zaslouží  palubovku mít, úroveň volejbalu 
              je nyní v Kuřimi vysoká 
Ing.Růžička - přesunutím  na   měsíc  říjen  94  nechceme  akci 
              "stopnout", pokládka palubovky je záležitostí 14-ti 
              dnů, v současné době se nedostává fin.prostředků 
Ing.Řezanina- třeba jednat s VYBSTAVEM, příspěvek event. rozložit 
              na r. 94,95 
Návrh na usnesení : 
MZ odkládá projednání žádosti TJ  TOS Kuřim o příspěvek na opravu 
podlahy v tělocvičně ZŠ Jungmannova na měsíc říjen 1994 
Hlasováno o návrhu : pro  18 
                     zdrž. 1 
 
Galuška  Zdeněk, Kuřim,  Na Loučkách  1219 -  žádost o  prominutí 
sankčního poplatku 
J.Herman - dotaz, o jakou cenu se jedná 
p.Kříž   - 10 805 Kč 
Ing.Fikar- dotaz, zda je využito 50% sankčního poplatku 
p. Kříž  - ano 
E.Moric  - dotaz,  zda  MZ  může  prominout  penále,  pokud ano, 
           navrhuji prominutí sankce 
Ing.Urban- navrhuji neprominout,  peníze použít  na palubovku  v 
           tělocvičně 
Hlasováno o protinávrhu p. Morice : pro    3 
                                    proti 15 
                                    zdrž.  1  Návrh nebyl přijat 
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Návrh na usnesení : 
MZ  zamítá  žádost  pana  Zdeňka  Galušky  o  prominutí sankčního 
poplatku 
Hlasováno o návrhu : pro   15 
                     proti  2 
                     zdrž.  2   Návrh byl přijat 
 
Kalusová  Jindřiška,  Kuřim,  Tyršova  970  -  žádost o prominutí 
sankce 
Návrh na usnesení : 
MZ zamítá  žádost paní Jindřišky  Kalusové o prominutí  sankčního 
poplatku z prodeje alkoholu a tabákových výrobků 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
                     proti 2 
                     zdrž. 1 
 
MZ promíjí  poplatky z prodeje  alkoholu a tabákových  výrobků za 
měsíc 5,6,/94 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
                     proti  2 
                     zdrž.  3 
pí.Kalusová zdůvodnila svůj požadavek 
Ing.Fikar - jedná se o restituovaný objekt - zdevastován ne vinou 
            majitelů 
 
 
 

7. Návrh vyhlášky o místních poplatcích 
Předkládá ved. FO p. Kříž - zdůvodnil jednotlivé změny 
p.  Szabová  - upozornila  na  nedostatek  -  chybí  tržní řád v 
               prostorách "Tržnice" CONSUMIE v DK 
Ing.Pavelka  - bude provedena kontrola ŽÚ 
p. Kříž      - upozornil na možnost zpoplatnění automobilů podnikatelů 
               (v  návrhu  vyhl.  toto  není  zahrnuto)  -  jde o 
               zařízení sloužící k podnikání 
M.Hejmala    - v  návrhu  vyhl.  chybí  odkaz na přestupkový zákon 
               (124/93 Sb.) 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje novelu vyhlášky o místních poplatcích 
Hlasováno o návrhu : pro  19 
 
V 19,15 přestávka v jednání MZ 
V 19,40 pokračováno v jednání MZ 
 
 

8. R ů z n é 
Televizní  kabelový rozvod  - informaci  podal Ing.Pavelka  - viz 
přiložený materiál 
J.Herman - lidé nám nevěří,  nutno vrátit peníze, občané požadují 
           i  úroky, dle  mého  názoru  TKR v  Kuřimi definitivně 
           skončilo, nikdy zde nebude 
Ing.Řezanina  - jediná  šance pro  Kuřim =  TKR , společné antény 
                jsou zastaralé.  Nutno si zachovat  tvář, občanům 
                situaci  objasnit dopisem,  když vrátíme peníze, 
                nikdy je zpět již nedostaneme 
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Ing.Jančová - je třeba znát termínový rozvrh prací 
p.Szabová   - občanům  je třeba  dát informace  - zveřejnit - fin. 
              prostředky na opravu stávajících antén by byly nemalé 
Ing.Daněk   - zást.  SBD -prozatím  blokují fin.příspěvky, zásadně 
              nezamítají spolupráci na další činnosti 
Ing.Fikar   - skončila  jedna  etapa,  vraťme peníze,  nechme lidi 
              znovu  rozhodovat,  za  nových  podmínek. Musíme se 
              snažit získat znovu přízeň občanů. 
Ing.Krupica - doporučuji, aby občanům, kteří  požádají o vrácení 
              financí  byly tyto  vráceny, jednat  dál na  výběru 
              firmy,  znovu navázat  kontakt s  ELSOU -  vrátit v 
              komponentech 
Ing.Urban   - zkusme znovu lidi přesvědčit,  TKR chceme vybudovat, 
              pokračujme dál 
Ing.Pavelka - na Kojál instalace  ČT 2 -  město si může  vyžádat 
              realizaci za  cenu 350-400 tis.  Kč - instalace  na 
              převaděč 
Ing.Pavelka - přiklání se k  názoru Ing. Krupicy - fin.prostředky 
              nevracet plošně, vrátit tomu, kdo se přihlásí 
Dr.Vlasáková- jakmile se začnou vracet peníze = řetězová reakce, 
              nebude dostatečný počet zájemců 
Ing.Fikar   - je to svobodná vůle občanů 
Ing.Urban   - občany  musíme  ovlivnit  tak,  aby nechtěli peníze 
              vrátit 
Ing.Pavelka - na MěÚ je k dnešnímu dni asi 15 písemných žádostí o 
              vrácení peněz 
Ing.Krupica - je  třeba upozornit  na skutečnost,  že ve II.kole 
              by byla realizace přípojek za zvýšené náklady 
Ing.Fikar   - je  třeba,  aby   nová  etapa  byla  lépe  a  dobře 
              připravena, budeme chtít další peníze 
Ing.Pavelka - nikde nebylo řečeno, že  se poplatky budou vracet, 
              přihláška byla závazná 
Ing.Fikar   - nemůžeme rozhodovat o penězích občanů 
p.Szabová   - hlavně je třeba dát kompletní informace 
Ing.Růžička - je třeba si uvědomit, že stav společných antén bude 
              vyžadovat značné finanční prostředky 
Ing.Fikar   - situaci  nutno zveřejnit  s tím,  že fin.  se vracet 
              budou, pokud občané sami neposoudí, že nová nabídka 
              bude pro ně výhodná 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje pokračování  realizace TKR  v Kuřimi  jinou firmou. 
Připojovací   poplatky   vracet   žadatelům   až  po  vyhodnocení 
nabídkového řízení a zveřejnění výsledku jednání. Termín do konce 
měsíce října 1994 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro  19 
 
 
Vymáhání dlužných částek - fa DELFÍN, MUDr. Rateb Salloum 
Ing.Řezanina - dotaz, čím byl ručen úvěr Dr.Salloumovi 
Ing.Růžička  - ničím, vycházelo se ze zákona 
Dr.Vlasáková - objasnila způsob vymáhání dlužných částek 
Ing.Pavelka  - absolutní požadavky činí cca 80 tis. Kč 
J.Herman     - trvám na podání žaloby 
Ing.Jančová  - podporuji návrh p.Hermana 
Ing.Řezanina - pohledávky považuji za nedobytné 
Ing.Krupica -  navrhuje podat žalobu  na Dr.Sallouma -  ručí jako 
               fyzická osoba 
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Návrh na usnesení : 
MZ  pověřuje MěÚ  k vymáhání  dlužných částek  po firmě  DELFÍN a 
MUDr. Salloumovi 
Hlasováno o návrhu : pro   4 
                     proti 9 
                     zdrž. 5 (p.Moric vzdálen - nehlasoval) 
                     Návrh nebyl přijat 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Krupicy, t.j. podat žalobu pouze na MUDr. 
Sallouma 
Pro :   12 
proti    4 
zdrž.    3  Návrh nebyl přijat 
 
Návrh na usnesení : 
MZ se  usneslo nevymáhat dlužné  částky po firmě  DELFÍN a MUDr. 
Salloumovi 
Hlasováno o návrhu : pro  11 
                     proti 5 
                     zdrž. 3   Návrh nebyl přijat 
S ohledem  na  skutečnost,  že  žádný  z  návrhů  nebyl  přijat - 
dohodovací řízení. 
Závěr dohodovacího řízení : 
Nebylo  nalezeno  stanovisko,  správní  odbor  bude  pokračovat v 
povinnostech žalovat firmu DELFÍN a MUDr. Sallouma. 
 
Firma CONSUMIA - stanoviska k dopisu ze dne 15.4.1994 
Ing.Růžička  informoval  o  situaci  romských  rodin - rozhodnutí 
soudu ve věci rodiny Bikarových  - povinnost CONSUMIE vrátit zpět 
do původního  stavu (o rozhodnutí soudu  ve věci rodiny Lúčkových 
není informací). Rodiny nemají zájem věc "dotáhnout do konce" 
Š.Mudroň     - dotaz co bude  , když  CONSUMIA dá výpovědi dalším 
J.Koláček    - lidé se o sebe musejí postarat sami 
Ing.Růžička  - seznámil  členy MZ  s obsahem  nových smluv - tyto 
               neposkytují možnost náhradního ubytování 
Ing.Pavelka  - podal  informaci  k  budově  TOSANKY,  ta dle OHS 
               nevyhovuje ubytování rodin s dětmi 
               K obsahu  dopisu CONSUMIE : vše  se nezakládalo na 
               pravdě.   Rozhodnutí  soudu   potvrzuje  správnost 
               našeho  rozhodování - jednalo se  nám především  o 
               děti 
             - po  prošetření má r. Bikarova  takový příjem, jako 
               málokterá  rodina   -  nebyl  důvod   k  neplacení 
               nájemného.  Nájemné  v  tomto  případě  činilo 20% 
               čistého  příjmu.  Věc  s  trvalým  bydlištěm  této 
               rodiny  se šetří.  Romské rodiny  nemají vůči panu 
               Peškovi šanci, nejsou schopni jemu oponovat. 
Š.Mudroň     - znovu se vrátil  k revokaci usnesení MZ - rozestavěnou 
               MŠ na ul.Zahradní přestavět na bytové jednotky 
Ing.Pavelka  - toto nelze z hlediska stavebních předpisů 
M.Hejmala    - p. Pešek není občanem města, nemá právo podávat náměty, 
               může navrhnout podnikatelské  aktivity,co napsal = 
               šíření poplašné zprávy 
Ing.Fikar    - navrhuji projednat v MR, chybí stanovisko města 
Návrh na usnesení : 
MZ pověřuje MR k písemné odpovědi  firmě CONSUMIA na dopis ze dne 
15.4.1994 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro  19 
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Plán jednání MR a MZ na II.pololetí 1994 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje plán jednání MR a MZ na II.pololetí 1994 
Hlasováno o návrhu : pro 19 
M.Hejmala   - připomínka - MR  1.8. - prodej  bytů - do  této doby 
              nebude možno vyhl. aplikovat 
Ing.Růžička - zákon byl přijat, umožňuje realizaci 
Ing.Pavelka - jedná se o rámcový plán, bude doplňován 
 
Dalších  dotazů  ani   připomínek  nebylo.  Starosta  Ing.Růžička 
požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení : 
 
Návrh předložil J.Koláček : 
 
1053 -  MZ schvaluje záměr  adresně odprodat paní  Evě Kašpárkové 

parc.č.  3438 k.ú.  Kuřim ve  výměře 1214  m2 za  smluvní cenu 25 
Kč/m2 
 
1054  -  MZ  schvaluje  směnu  pozemků  p.č.  2384 o výměře 1279 

m2(vlastník Ing.Motyčka) a parc.č. 2421 k.ú.Kuřim o výměře 801 m2 
(vlastník  město  Kuřim)  za  cenu   11  000  Kč,  kterou  uhradí 
Ing.Motyčka městu Kuřim 
 
1055 - MZ  schvaluje záměr na odprodej pozemku  parc.č. 2481 k.ú. 

Kuřim ve výměře  22 m2 Gustavu Toufarovi, Brno,  Třískalova 20 za 
cenu 100 Kč/m2 
 
1056 -  MZ schvaluje pronájem  za symbolickou cenu  1 Kč/rok část 
pozemku parc.č. 382/1  na stavbu PREFA garáže a  na zřízení parku 
pro důchodce a schvaluje bezúplatný převod PREFA garáže z majetku 
města Kuřimi do majetku org. Penzion pro důchodce Kuřim 
 
1057 -  MZ schvaluje odprodat  adresně část pozemku  parc.č. 3458 
k.ú.  Kuřim Ing.Beranovi,  Kuřim, Na  Loučkách 1211  za cenu  100 
Kč/m2 na výstavbu garáže 
 
1058  - MZ  schvaluje odprodat  adresně manž.  Kavečkovým, Kuřim, 

Vrchlického 590  část pozemku parc.č.  2549/2 o výměře  195 m2 za 
cenu dle znaleckého posudku 
 
1059 - MZ ruší usnesení MZ č. 1064/93 ze dne 3.5.1993 
 
1060 - MZ ruší usnesení MZ č. 1066/92 ze dne 22.4.1992 
 
1061 -  MZ schvaluje nájemní smlouvu  na provoz plaveckého areálu 
Kuřim  s panem  Jiřím  Hlaváčkem  a Ing.Jaroslavem  Kolaříkem dle 
předložené nájemní smlouvy včetně doplňků dle zápisu 
 
1062  - MZ  bere na  vědomí zprávu  odboru ŽP  o stavu  životního 
prostředí s doplňky 
 
1063 -  MZ bere na vědomí  zprávu o stavu investiční  činnosti ve 
městě Kuřimi s doplněním 
 
1064  - MZ  bere na  vědomí výsledky  hospodaření města  Kuřimi k 
31.3.1994 
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1065 -  MZ odkládá projednání  kompletního materiálu "Hospodaření 
služeb města Kuřimi" na příští jednání MZ 
 
1066 - MZ schvaluje  rozpočtové opatření číslo 9,10/94 
 
1067 - MZ schvaluje  rozpočtové opatření číslo 13,14/94 
 
1068 - MZ odkládá projednání žádosti  TJ TOS Kuřim o příspěvek na 
opravu podlahy v tělocvičně ZŠ Jungmannova na měsíc říjen 1994 
 
1069 - MZ zamítá žádost pana Zdeňka Galušky o prominutí sankčního 
poplatku z prodeje alkoholu a tabákových výrobků 
 
1070  -  MZ  zamítá  žádost  paní  Jindřišky Kalusové o prominutí 
sankčního poplatku z prodeje alkoholu a tabákových výrobků 
 
1071  -  MZ  promíjí  poplatky  z  prodeje alkoholu a tabákových 
výrobků pí. J.Kalusové za měsíc 5,6,/1994 
 
1072 - MZ schvaluje novelu vyhlášky  o místních poplatcích 
 
1073  - MZ  schvaluje pokračování  realizace TKR  v Kuřimi  jinou 
firmou. Připojovací  poplatky vracet žadatelům  až po vyhodnocení 
nabídkového řízení a zveřejnění výsledku jednání. Termín do konce 
měsíce října 1994 
 
1074 - MZ pověřuje MR k  písemné odpovědi firmě CONSUMIA na dopis 
       ze dne 15.4.1994 
 
1075 - MZ schvaluje plán jednání MR a MZ na II.pololetí 1994 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : jednohlasně přijato 
Jednání MZ ukončil starosta Ing.Růžička v 21,55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                          starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim  8. 6.1994 
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