
Městský úřad Kuřim 
 

                        Z Á P I S č. 5/94 
ze zasedání  městského  zastupitelstva,  konaného dne 25.7.1994 
                   na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 
---------------------------------------------------------------- 
Přítomni: Ing.arch.V.Růžička,Ing.K.Pavelka,JUDr.M.Burianová,MUDr. 
          M.Dvořáčková, Ing.J.Fikar, M.Hejmala,Jan Herman, Mgr.L. 
          Herman, Ing.A.Jančová, MUDr.Z.Klírová, J.Koláček,Ing.M. 
          Krupica, E.Moric, Ing.V.Motyčka,Štefan Mudroň,J.Peřina, 
          RNDr.I.Poledňák,Ing.V.Řezanina,Ing.V.Toman,Ing.J.Urban, 
          V.Zejda, 
Omluveni: J.Gambolis,PhDr.B.Holubová,Ing.J.Němec,Z.Plšek 
          J.Kobzinek 
 
Jednání    MZ   zahájil    v   17.10    h.starosta   Ing.   arch. 
V.Růžička.Zasedání  MZ bylo  svoláno obvyklou  formou t.j.písemně 
pro členy MZ a rozhlasem pro občany města. 
Jednání je přítomno 21 členů MZ, zasedání je usnášenischopné. 
 
Volba návrhové komise: Ing.Fikar, Mgr.L.Herman 
Hlasováno o návrhu: pro 21 
 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi:MUDr.Klírová,J.Peřina 
Hlasováno o návrhu: pro 21 
 
Zápis  z  minulého  jednání  MZ  byl  ověřen,  proti textu nebylo 
připomínek. 

Program : 
1. TKR - informace o výběrovém řízení, schválení smlouvy 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Změna aukčního řádu města Kuřim 
4. Návrh změny vyhlášky o místních poplatcích 
5. Zákon o volbách do MZ 
6. Informace o zprovoznění venkovní a kryté plovárny 
7. Hospodaření města za rok 1993 
8. K.Vodková -žádost o vrácení poplatku z prodeje alkoholu a 
   tabákových výrobků 
9. Darovací smlouva mezi městem Kuřimí a PČR Brno-venkov 
10.Žádost o byt - policie ČR 
11.Služby města Kuřim -hospodaření za I/Q 1994 
Hlasováno o programu: pro:  21 
K předloženému návrhu nebylo připomínek. 
 

1. TKR - schválení smlouvy 
 
Ing.K.Pavelka: 
25.7.byly předány doplňující informace všem členům MZ.Do konkurzu 
se  přihlásilo  8  firem,  2  odstoupily.  Komise se nedohodla na 
jednoznačném výběru  a proto byly vybrány  2 fy do MR.  MR 11 .7. 
provedla konečný  výběr a doporučila  KTVM Velké Meziříčí  s.r.o. 
-jednatel p. M.Jurda. 
Ing.Fikar   -  nedoporučuje podpis smlouvy, nelze  počítat s 1884 
               účastníky vzhledem ke zvýšeným  nákladům. Navrhuje 
               odložení  podpisu smlouvy, po  provedení  průzkumu 
               zájmu. 
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Ing.Pavelka - v  tom  případě  by   došlo  k  nedodržení  termínu 
              realizace, dle měření  ČTU nevyhovují STA na domech 
              města, nutná rekonstrukce.Byl kontaktován  předseda 
              SBD -  na kabelizaci  mají rezervu, budou s opravou 
              STA souhlasit 
Ing.Fikar   - bez  souhlasu  obyvatel města  nelze  kalkulovat  s 
              penězi,které nám nepatří 
Ing.Pavelka - upřesňuje podmínky podpisu smlouvy,s občany se bude 
              jednat 
Ing.Fikar   - navrhuje mimořádné zasedání MZ 
Ing.Řezanina- pro  nedůvěru k firmám  s.r.o., doporučuje ať vezme 
              úvěr město a proplácí fa s.r.o. 
Ing.Pavelka - čerpání  z  účtu  je  pojištěno  dvěma  podpisy, za 
              závazky ručí město,nelze měnit podmínky smlouvy 
RNDr.Poledňák-námitky  ODS-majetek  města  bude  po  12ti  letech 
              zaostalý,doporučuje,aby TKR byla majetkem dodavatele, 
Herman Jan   -nesouhlasí s RNDr.Poledňákem 
Ing.Pavelka  -připojovací poplatky, úvěr 
             -p.Jurda - 8% úvěr  ze  zahraničí,+ 2-3% v tuzemsku 
             -v tuzemsku není úvěr na 10 let 
V.Zejda      -souhlasí s Ing.Fikarem,navrhuje prodloužení termínu 
              rozhodnutí 
Herman Lad.  -nesouhlasí s odkladem, chce rozhodnutí dnes 
V.Zejda      -nebyl dostatek  času na  prokonzultování  materiálů 
Ing.Růžička  -výzva Zejdovi  aby dokladoval  co je  v materiálech 
              nejasné - bez odpovědi 
Ing.Řezanina -stále nedůvěřuje spol.s r.o. 
p.Jurda      -fa splňuje Vaše podmínky,byla založena v r.1990 se 
              zahr.obchodem,který zajišťuje  dodávky přístrojů a 
              udržuje kontakt  s  odbornými  firmami v roce 1991 
              organizuje mezinárodní kongres o kabelové televizi, 
              v r.1992 zahajuje realizaci kabelového  rozvodu ve 
              Vel.Meziříčí  z  vlastních   prostředků a v r.1994 
              zahajuje výstavbu TKR v Mor.Budějovicích,tuto akci 
              financuje město 
k dotazům:   -další poplatky:1.různé cenové  relace  materiálu,2. 
              koncepce levnější-budeme stále modernizovat-potřeba 
              dalších prostředků,mají zájem zaměstnat místní obč. 
              zaškolit  servis  a  údržbu. Úvěr  bude  garantován 
              majetkem města, dle nabídky  jde  35% městu, 25% na 
              obnovu investic, zbytek společnosti 
              Ručení společnosti-úvěr bude dán na samostatný účet, 
              možnost čerpání proti podpisu města a společnosti. 
              Zdůrazňuje  potřebu podpory MZ (Vel.Meziříčí je  ze 
              70% kabelizováno) 
Ing.Fikar  -  dotaz,jaký  dopad  by  mělo 6ti  týdenní prodloužení 
              podpisu smlouvy 
p.Jurda    -  nelze zahájit práce, obj.materiál,vytýčit trasu,bude 
              ohrožena I.etapa 1994 
V.Zejda    -  návrh:  sepsat smlouvu o budoucí smlouvě 
Herman Jan -  navrhuje schválit smlouvu s podmínkou 
Ing.Růžička-  Lidé  jsou po zkušenostech s firmou ELSA nedůvěřiví, 
              po zahájení  prací se budou hlásit sami, neschvaluje 
              občany  přesvědčovat, nutno riskovat, každý začátek 
              je tvrdý. 
E.Moric    -  doporučuje podpis smlouvy 
Ing.Růžička-  rekapitulace: smlouva zaručuje  kvality,které jsme u 
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             fy ELSY postrádali, navrhuje MZ, aby dalo souhlas  k 
             podepsání smlouvy. 
Ing.Fikar  - protinávrh: nepodepsat  smlouvu  z důvodu nejasnosti 
              vztahu občanů ke zvýšeným nákladům. 
Hlasováno o protinávrhu: pro:     1    proti :   17   zdrž.  3 
Návrh nebyl přijat. 
 
V.Zejda -   další protinávrh: Fy  KTVM  sepsat  smlouvu o budoucí 
            smlouvě,která bude projednána na příštím zasedání MZ. 
Hlasováno o návrhu: pro:    1     proti:   15    zdrž.  5 
Návrh nebyl přijat 
 
6 návrhů na usnesení : 
1)-MZ schvaluje uzavření smlouvy o dodávce a provozování TKR s fy 
   KTVM spol. s r.o.- zastoupenou p. M.Jurdou, včetně dodatku. 
pro :    17   proti :    1     zdrž.   3 
 
2)-MZ schvaluje uzavření garanční smlouvy na úvěr ve spolupráci s 
   firmou KTVM ve výši 10 mil.Kč na TKR Kuřim. 
pro:     17   proti:     3     zdrž.   1 
 
3)-MZ schvaluje rekonstrukce STA v bytových domech města s tím,že 
   tato bude realisována vybudováním TKR ve městě. 
pro:     19   proti:     1     zdrž.   1 
 
4)-MZ schvaluje rekonstrukci měst.rozhlasu,která bude realisována 
   vybudováním INFO kanálu TKR. 
pro:    18    proti:     2     zdrž.   1 
 
5)-MZ schvaluje vybudování odbavovacího pracoviště TKR v základní 
   konfiguraci. 
pro :   20    proti:    -     zdrž.    1 
 
6)-MZ  pověřuje  MR  zajištěním  akce  TKR  s průběžným provozním 
   spřesňováním smluv.O těchto doplňcích musí být  dodatečně   MZ 
   průběžně informováno. 
pro:   21    proti      -     zdrž.    - 
Předložených 6 návrhů bylo schváleno 
 
Přestávka :   po přestávce odešel Ing.Řezanina -omluven 
 

2.  Majetkoprávní úkony - s t a n o v e n í  z á m ě r ů   m ě s t a 
                          n a  o d p r o d e j   a   p r o n á j e m 
 
JUDr.J.Vlasáková - pronájem zahrádek 
Ing.Pavelka  - navrhl  pověřit MR,  aby v  termínu do příštího MZ 
               připravila   změnu   vyhlášky   s   omezeními  dle 
               stanoviska MZ,  vyhlášku vydá MR  sama dle zák.  O 
               obcích 
Herman Lad. -  připomínka - vydat změnu vyhlášky 
Návrh  na usnesení:  MZ schvaluje  změnu obecně  závazné vyhlášky 
města  o  prodeji  a  pronájmu  nemovitostí  z  majetku   města a 
pověřuje  MR  sjednávat  a   schvalovat  pronájem  do  výše  ceny 
pronájmu  5000,- Kč/rok,  s výpovědní  lhůtou do  1 roku.MR  vydá 
návrh změny této vyhlášky tak,aby mohla být projednána na příštím 
zasedání MZ. 
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Hlasováno o návrhu:  pro:  20    proti: -    zdrž.   - 
Návrh byl schválen 
E.Moric - návrh schválit pronájmy hromadně dle podkladů dnešního 
zasedání 
 
1. Jihomoravská  energetika Brno-odprodej pozemků z majetku města 
-  MZ schvaluje  záměr odprodat a.s.JME Brno pozemky  na nichž se 
nachází jejich  objekty a zařízení.Jedná se o pozemky p.č.293/2 o 
vým.235 m2,p.č.399/3 o  vým.60m2,p.č.2086/3 o vým.65m2,p.č.2974 o 
vým.33m2,p.č.4298 o  vým.24 m2,p.č.4366 o vým.25m2  k.ú. Kuřim za 
cenu 100,-Kč s koeficientem. 
Hlasováno o návrhu: pro:  20    proti:  -    zdrž.   - 
Návrh byl schválen. 
 
2.Dušan  Paraska,Kuřim,Na  Královkách   897-odprodej  pozemku  na 
výstavbu garáže 
 
-   MZ schvaluje  záměr odprodat  část p.č. 123 o vým.cca 20m2k.ú. 
Kuřim na výstavbu  garáže za cenu 100,- Kč formou veřejné nabídky. 
Hlasováno o návrhu: pro: 20    proti:  -     zdrž.   - 
Návrh byl schválen 
 
3.Manželé Štefanovi,Kuřim,Školní 848-pronájem  pozemku na zřízení 
zahrádky 
-  MZ schvaluje záměr adresně pronajmout manželům Štefanovým část 
p.č.27851 a 2899 k.ú.Kuřim o vým.cca 25 m2 na zřízení zahrádky za 
podmínek,že oplocení provedou na své  náklady a že střešní svod a 
vstupní branka manželů Borisovových budou zachovány, za cenu 1,10 
/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  20   proti:  -   zdrž. - 
Návrh byl schválen 
 
4.obec Lipůvka - výstavba kanalizačního sběrače 
-   MZ  nesouhlasí   se  záměrem  obce   Lipůvka  uložit  potrubí 
kan.sběrače  obce  Lipůvka  na   parcelách  k.ú.Kuřim  a  s  jeho 
napojením na ČOV Kuřim. 
Připomínky: 
Ing.Motyčka - informace o stavu kanalizace 
Ing.Němec   -(tlumočeno starostou)-nesouhlasí s připojením kanal. 
sběrače pro oblast Lipůvky v části katastru Kuřim. 
Ing.Pavelka -na  27.7.94 je plánováno  jednání na MěÚ Kuřim  za 
účasti BVaK, OÚ Lipůvka, SAJ, ŽP OkÚ Blansko. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  18  proti:  1    zdrž.  2 
Návrh byl schválen 
ve 20h se dostavil p.Koláček Jiří 
 
6.Manželé Halouskovi, Kuřim,Vrchlického 1026 -  odprodej  pozemků 
-MZ schvaluje záměr odprodat adresně manž.Halouskovým,Vrchlického 

1026 p.č.2541/2 o vým.10m2a p.č.4402/2 o vým.8m2k.ú.Kuřim za cenu 
100,-Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu:  pro: 21   proti: -     zdrž. - 
Návrh byl schválen 
7.Manželé  Kašpárkovi,Kuřim  Hybešova 563,B.Babušík,Kuřim,Zámecká 
961 - žádost o odprodej pozemků 
-  MZ schvaluje záměr adresně odprodat manželům Kašpárkovým Kuřim 
Hybešova  563 část  p.č.3438 o  vým.cca 400  m2 a p. B.Babušíkovi 

Kuřim,  Zámecká  961  část  p.č.3438  o  vým.cca  300m2  za  cenu 
25,-Kč/m2. 
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Hlasováno o návrhu:  pro: 21    proti:  -   zdrž.  - 
Návrh byl přijat 
 
8.Pronájem garáže pro TKR - sklad 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje záměr adresně pronajmout garáž na 
ulici Zborovská pro fy KTVM za cenu 190,-Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  21   proti:  -   zdrž.  - 
Návrh byl přijat 
 

- schválení zveřejněných záměrů př.č. 2 
 
1.Manželé Krejčovi,Kuřim,nám.Osvobození 825 - pronájem zahrádky 
Návrh  na   usnesení  :  MZ  schvaluje   pronájem  p.č.2786/34  o 
vým.45m2manželům Krejčovým za cenu 1,10 Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:21     proti: -     zdrž. - 
Návrh byl schválen 
 
2.Manželé Burianovi,Kuřim,Bezručova 1108 - pronájem zahrádky 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  pronájem  části p.č.2786 o 
vým.240 m2 manželům Burianovým za cenu 1,10 Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro: 21   proti: -    zdrž.  - 
Návrh byl schválen 
 
3. Marta Sokolová,Kuřim, U stadionu 942 - pronájem zahrádky 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje pronájem části p.č.3000 k.ú.Kuřim 
o vým.203 m2 adresně paní M.Sokolové,za cenu 0,90 Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  21      proti:  -     zdrž. - 
Návrh byl přijat 
 
4.JMP Brno - pronájem skladovací haly na pozemku 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje pronájem skladovací plechové haly 
a.s. JMP  Brno  na  poz.p.č.2901/2  k.ú.Kuřim  o  vým.42m2  na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 330,-Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  20  proti:  1    zdrž. - 
Návrh byl přijat 
 
5.Algabar  spol.s r.o. - pronájem pozemku - zřízení letní  zahrádky 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje pronájem části  p.č.399/4 k.ú. 
Kuřim o vým.80 m2za účelem zřízení letní  zahrádky s občerstvením 
za cenu 50,-Kč/m2/rok. 
Herman Lad.-protinávrh: navrhuje nechválit pronájem 
Hlasováno o protinávrhu:  pro: 4 proti: 14  zdrž.    3 
Protinávrh nebyl přijat 
Hlasování o původním návrhu:  pro:  15  proti:   3   zdrž.  3 
Návrh byl přijat. 
 
6.HZZP  Most-pobočka  Žďár  n/Sáz.-žádost  o  pronájem  místnosti v 
budově MěÚ za účelem provozování kanceláře 
Návrh na usnesení: MZ  schvaluje pronájem jedné místnosti v budově 
MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 1x týdně  za cenu  380,-Kč/m2/rok HZZP 
Most za účelem provozování kanceláře. 
Hlasováno o návrhu:    pro:  21        proti:  -   zdrž.  - 
Návrh byl přijat 
 
7.Vodohosp.rozvoj a výstavba  Praha  -pronájem  pozemku  na  dobu 
výstavby II.etapy vodovodu 
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Návrh  na  usnesení  :MZ  schvaluje  pronájem  části  p.č.3696  o 
vým.10m2 VRV  Praha na dobu  výstavby II.etapy vodovodu  za cenu 
3,-Kč/m2/rok. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  21  proti: -    zdrž.  - 
Návrh byl přijat 
 
8. Gustav Toufar, Brno, Třískalova 20 - odprodej pozemku 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje  odprodej p.č.2481 k.ú.  Kuřim o 
vým.22  m2  p.Gustavu  Toufarovi,   Brno,Třískalova  20  za  cenu 
100,-Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu: pro:  21   proti: -   zdrž. - 
Návrh byl schválen 
 
9.Manželé Mikšovi,Kuřim,Farského 226 -odprodej objektu č.291 SALVYK 
Jan Mikš      - informoval o stavu nemovitosti 
RNDr.Poledňák - MR nedoporučila prodej nemovitosti 
Ing.Pavelka   - cena dle ZP je zpravidla cenou konečnou 
Ing.Krupica   - zhodnotit úsilí o údržbu 
Ing.Růžička   - otázka  na p.Mikše, či objekt  bude po provedených 
                úpravách  sloužit  nadále jako  kulturní  zařízení 
                - galerie 
Jan Mikš      - objekt bude po rekonstrukci využíván jako galerie 
Ing.Růžička -  Návrh na usnesení:  MZ schvaluje odprodej  objektu 
               č.291-včetně pozemku dle  ZP  s  koef.1 - o návrhu 
               nebylo hlasováno 
MUDr.Dvořáčková-iniciuje nové výběrové řízení 
M.Hejmala -     dává  návrh na  usnesení, aby  objekt a zastavěný 
                pozemek  byl dán do  veřejné  nabídky  se záměrem 
                odprodat nemovitost za odhadní cenu a pozemek  za 
                500,-Kč/m2zast.plochy-ruší sám - nebylo hlasováno 
Návrh  na  usnesení:  MZ  neschvaluje  adresný  odprodej  objektu 
č.p.291 s  p.č.204/1 k.ú.Kuřim manželům  Mikšovým za cenu  dle ZP 
násobenou koef.5. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  21   proti:  -  zdrž.     - 
Návrh byl přijat 
 

3.Změna aukčního řádu města Kuřim 
 
Předložen písemný návrh změny aukčního řádu-materiál č.6 
Připomínky-změna  textu  čl.5  odst.2-členy  aukční komise včetně 
náhradníků jmenuje MR 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje  změnu  aukčního řádu dle návrhu 
včetně připomínek. 
Hlasování o návrhu: pro:  21   proti:  -     zdrž.   - 
Návrh byl přijat 
 
E.Moric  a J.Koláček odešli ze sálu 
K písemnému návrhu RNDr.Poledňáka: ústně doplněno 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje změnu aukčního řádu (mění závazné 
zásady) ve vyhlášku o Aukčním řádu města Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu:  pro: 12  proti:  3   zdrž. 4 
Návrh nebyl přijat 
E.Moric, Koláček se vrátili,Mudroň odešel ve 21.15 h 
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4.Návrh změny vyhlášky o místních poplatcích 
 
Předložen písemný návrh RNDr.Poledňáka -materiál č.7 
Návrh  na   usnesení:MZ  schvaluje  změnu   vyhlášky  o  místních 
poplatcích dle návrhu 
Hlasováno o předloženém materiálu:  pro: 10  proti 7 zdrž.3 
Návrh nebyl přijat 
 
Informace  o  připomínkách  OKÚ  Brno  -venkov  k  novele  vyhl.o 
místních poplatcích -informuje JUDr.Vlasáková, bez připomínek. 
Návrh  na  usnesení:  MZ  schvaluje  změnu  vyhlášky  o  místních 
poplatcích ve znění připomínek OKÚ Brno-venkov 
Hlasováno o návrhu:  pro  17  proti   -       zdrž.   3 
Návrh byl přijat. 
 

5.Zákon o volbách do MZ 
1.stanovení  počtu  členů  MZ  pro  komunální volby- písemný návrh 
materiál č.11 
Návrh na usnesení:  MZ stanovuje  počet  členů nového MZ ve smyslu 
vyhl.152/94 Sb.o volbách dle § 28 odst.1 v počtu 21 členů. 
Protinávrhy: Ing.Fikar:  15 členů  pro: 7   proti: 11    zdrž.  2 
             M.Hejmala : 21 členů  pro: 13  proti:  4    zdrž.  3 
             I.Poledňák: 17 členů  pro  14  proti:  3    zdrž.  3 
Protinávrh na stanovení 17 členů nového MZ byl schválen. 
 
2.Stanovení počtu podpisů na  peticích - dle písemného návrhu,bez 
připomínek 
Návrh na usnesení :MZ  schvaluje dle zák.č.152/94Sb.počty podpisů 
nezbytných na petice a to:- pro nezávislé kandidáty   262 podpisů 
                          - pro sdruž.nezávisl.kandid.610 podpisů 
Hlasováno o návrhu:    pro:  21   proti:   -    zdrž.  - 
Návrh byl schválen. 
 

6.Informace o zprovoznění plovárny v Kuřimi. 
 
Připomínky k částce na opravu střech 
Návrh na  usnesení : MZ  vzalo na vědomí  informaci o zprovoznění 
venkovní a kryté plovárny. 
Hlasováno o návrhu:  pro:  20  proti:  -   zdrž.   - 
Návrh byl přijat. 
 

7.Hospodaření města za rok 1993 
 
p.Kříž  - seznámil  MZ s  kladným vyhodnocením  vedení účetnictví 
kontrolou,(auditem),kterou  provedly  pracovnice  OkÚ Brno-venkov 
o hospodaření města Kuřim za rok 1993. 
Návrh na usnesení: MZ  schvaluje výsledky hospodaření města Kuřim 
za  r.1993  přezkoumané  OkÚ  Brno-venkov  dle  Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Kuřim za r.1993 ze dne 24.6.1994 na 
základě předložených podkladů. 
Hlasováno o návrhu:  pro: 19  proti:     1 zdrž. - 
Návrh byl přijat 
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8.Kateřina Vodková- prominutí poplatků z prodeje 
 
Paní  K.Vodková,Kuřim,Legionářská 281  žádá o  prominutí poplatků 
z prodeje  alkohol.nápojů a  tabákových výrobků  za měsíc  květen 
a červen  t.r. z  důvodů  větších  finančních  nákladů  na opravu 
budovy,  ve které  se nachází  její provozovna.MR  byla seznámena 
s mylnou  informací ve  sdělovacích prostředcích  o změmě termínu 
platnosti  nové  vyhlášky, proto  byl  navržen  termín  prominutí 
poplatků na 7 a 8 měsíc 94. 
Návrh  na usnesení:  MZ souhlasí  s vrácením  poplatku z  prodeje 
alkoholu a tabákových  výrobků za měsíc 5, 6/1994  v celkové výši 
20 769,-Kč paní Kateřině Vodkové,Kuřim,Legionářská 281. 
Hlasováno o návrhu:  pro:   18  proti:   2    zdrž.  - 
Návrh byl přijat. 
 

9.Darovací smlouva mezi městem Kuřimí a PČR 
 
Okresní  ředitelství  PČR  požádalo  Okr. shromážďění Brno-venkov 
o fin   výpomoc  na   nákup  vozidel   pro  zlepšení  bezpečnosti 
v okr.Brno-venkov.Finanční  prostředky  byly  z  OKÚ převedeny do 
rozpočtů pověřených  měst. Os.automobil Škoda-Forman  bude předán 
Okr.řed.PČR formou  darovací smlouvy s  podm.,že darované vozidlo 
bude přiděleno Obvod. odděl. policie ČR Kuřim. 
Návrh  na usnesení:  MZ  schvaluje  darovací smlouvu  mezi městem 
Kuřimí a policií ČR, Okresní ředitelství Brno-venkov. 
Hlasováno o návrhu:  pro: 19   proti:   -   zdrž.   1 
Návrh byl přijat 
 

10.Žádost o byt - policie ČR OO Kuřim 
 
Město   Kuřim   bylo   požádáno   ředitelstvím   PČR  Brno-venkov 
o přidělení  jednoho  bytu  pro  stabilizaci pracovníků Obvodního 
odděl.policie Kuřim. 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje pronájem  jednoho městského bytu 
pro Obvodní oddělení policie Kuřim. 
Hlasováno o návrhu:  pro:   17   proti:  2   zdrž.   1 
Návrh byl přijat 
 

11. Služby města Kuřim - hospodaření na I.čtvrt.1994 
 
V materiálech pro zasedání byl předložen výkaz zisku a ztrát. 
Ing.Fikar  -je třeba  vypracovat privatizační  projekt a  program 
            města s tím, aby techn.služby zůstaly zachovány. 
Návrh na usnesení  : MZ posoudilo zprávu o  hospodaření služeb za 
I/IV 1994 a ukládá MR připravit privatizaci provozovny. 
 
Protinávrh Ing.Pavelka: 
1) MZ bere na vědomí zprávu o hospodaření služeb za I/IV 1994 
2) MZ  ukládá  MR  předložit  komplexní  hodnocení provozovny za 
   1.pololetí 1994 
Hlasováno o protinávrhu:  pro: 14   proti:   6    zdrž.   - 
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R ů z n é : 
 
- Ing. Urban : na Podlesí chybí kontejner na odpady 
- J.Koláček : dává návrh na přímý odprodej pozemků p.č.634,635 
                 a 636/1 k.ú. Kuřim panu Pelikánovi 
                 Hlasovámo o návrhu: pro: 1 proti: 4  zdrž. 15 
Návrh nebyl přijat 
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Starosta Ing.Růžička požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu 
usnesení: 
 
Návrh přednesl Mgr.Lad. Herman  : 
1076 -  MZ schvaluje uzavření smlouvy o dodávce a provozování TKR 
s firmou KTVM s.r.o.zasoupenou p.JURDOU, včetně dodatku. 
 
1077 -  MZ schvaluje  uzavření  garanční  smlouvy  na  úvěr  ve 
spolupráci s firmou KTVM ve výši 10 mil.Kč na TKR Kuřim 
 
1078 -  MZ schvaluje rekonstrukce  STA v bytových  domech města s 
tím,že tato bude realizována vybudováním TKR ve městě. 
 
1079 -  MZ schvaluje rekonstrukci městského  rozhlasu, která bude 
realizována vybudováním INFO kanálu TKR. 
 
1080 -  MZ  schvaluje  vybudování  odbavovacího pracoviště  TKR v 
základní konfiguraci. 
 
1081 - MZ  pověřuje MR zajištěním akce TKR  s průběžným provozním 
upřesňováním smluv.O těchto doplňcích musí být dadatečně průběžně 
informováno MZ. 
 
1082 - MZ schvaluje změnu obecně závazné"Vyhlášky města o prodeji 
a pronájmu nemovitostí z majetku města" a pověřuje MR sjednávat a 
schvalovat   pronájem   do   výše   ceny  pronájmu  5000,-Kč/rok, 
s výpovědní lhůtou do 1 roku. 
MR vydá návrh změny této vyhlášky tak,aby mohla být projednána na 
příštím zasedání MZ. 
 
1083 - MZ schvaluje záměr odprodat a.s.JME Brno pozemky p.č.293/2 

o vým.235 m2,p.č.399/3 o vým.60m2,p.č.2086/3 o vým.33 m2,p.č.4298 
o vým.24m2,p.č.4366 o vým.25m2,k.ú.Kuřim za cenu 100,-Kč/m2. 
 
1084 - MZ  schvaluje  záměr  odprodat  část  p.č.123  k.ú.Kuřim o 

vým.20m2  na  stavbu  garáže  za  cenu  100,-Kč/m2 formou veřejné 
nabídky. 
 
1085 - MZ schvaluje  záměr adresně pronajmout manželům Štefanovým 
Kuřim,Školní 848 část  p.č.2785/1  a  2899  k.ú.Kuřim  o  vým.cca 
25m2 na zřízení zahrádky  za podmínek,že oplocení provedou na své 
náklady a že střešní svod a vstupní branka  manželů  Borisovových 
budou zachovány. Cena pronájmu činí 1,10Kč /m2/rok. 
 
1086  -  MZ  nesouhlasí  se  záměrem  obce Lipůvka uložit potrubí 
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kanal.sběrače obce na pozemky k.ú.Kuřim a s jeho napojením na ČOV 
Kuřim. 
 
1087 -  MZ schvaluje záměr odprodat  adresně manželům Halouskovým 

Kuřim,Vrchlického 1026 p.č.2541/2 o vým.10m2a p.č.4402/2 o vým.8m2 

k.ú.  Kuřim za cenu 100,-Kč/m2. 
 
1088  -  MZ  schvaluje  záměr  adresně  pronajmout  fy KTVM garáž 

(vestavěná) na ul.Jungmannova - Zborovská za cenu 190,-Kč/m2/rok. 
 
1089  -  MZ  schvaluje  adresně  odprodat manž. Kašpárkovým,Kuřim, 

Hybešova 563 část p.č. 3438 o vým. cca 400 m2a panu  B.Babušíkovi, 
Zámecká 961 část p.č.3438 o vým.cca 300m2 za cenu 25,-Kč/m2. 
 
1090  - MZ  schvaluje  pronájem  p.č.2786/34 o  vým.45m2 manželům 

Krejčovým,Kuřim,nám.Osvobození 825 za cenu 1,10/m2/rok. 
 
1091  - MZ  schvaluje  pronájem části p.č. 2786 o vým. 240m2 manž. 
Burianovým,Kuřim,Bezručova 1108 za cenu 1,10/m/rok. 
 
1092 - MZ  schvaluje pronájem části p.č.3000 k.ú. Kuřim o vým.203 

m2adresně p.M.Sokolové,Kuřim,U stadionu 942 za cenu 0,90Kč/m2/rok. 
 
1093  - MZ  schvaluje pronájem  skladovací plechové  haly a.s.JMP 

Brno na  poz.p.č.2901/2 k.ú.Kuřim o vým.42m2  na dobu neurčitou s 
3 měs.výpovědní lhůtou za cenu 330,-Kč/m2/rok. 
 
1094 - MZ schvaluje pronájem části p.č.399/4 k.ú.Kuřim o vým.80m2 

spol.s  r.o.   ALGABAR  za  účelem   zřízení  letní  zahrádky   s 
občerstvením za cenu 50,-Kč/m2/rok. 
 
1095  -  MZ  schvaluje   pronájem  jedné  místnosti  v  budově MěÚ 

Kuřim,Jungmannova    968   za    cenu   380,-Kč/m2/rok   Hornické 
zaměstnanecké  zdravotní pojišťovně  Most,pobočka  Žďár n/Sáz. za 
účelem provozování kanceláře. 
 
1096  - MZ  schvaluje pronájem  části p.č.3696  o vým.10m2 fy VRV 

Praha na dobu výstavby II.etapy vodovodu za cenu 3,-Kč/m2/rok. 
 
1097  -  MZ  schvaluje  odprodej  p.č.2481  k.ú. Kuřim o vým.22m2 

p.G.Toufarovi,Brno,Třískalova 20 za cenu 100,-Kč/m2. 
 
1098  -  MZ  bere  na  vědomí  zmaření  aukce a propadnutí aukční 
jistiny   (21.450,-Kč),kterou  složil   při  aukci   p.M.Plšek,ve 
prospěch  města  Kuřim  s  tím,  že  na  uvedené nemovitosti bude 
vyhlášena nová aukce. 
 
1099  -  MZ neschvaluje adresný odprodej objektu č.p.291 s poz.p. 
č.2004/1 k.ú.Kuřim  manž.Mikšovým,Farského 226,Kuřim za  cenu dle 
ZP násobenou koef.5. 
 
1100  -  MZ  schvaluje  změnu  aukčního  řádu  města  dle  návrhu 
vč.připomínek. 
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1101  - MZ  zamítá návrh,aby  aukční řád  byl nadále  chápán jako 
vyhláška města. 
 
1102  -  MZ  zamítá  návrh  RNDr.I.Poledňáka  na změnu Vyhlášky o 
místních poplatcích. 
 
1103 - MZ schvaluje změnu Vyhlášky o místních poplatcích ve znění 
připomínek OkÚ Brno-venkov. 
 
1104  -  MZ  schvaluje dle zákona č.152/94Sb.o volbách do zastup. 
v obcích  počet  členů  nového zastupitelstva  pro  město  Kuřim 
-17 členů. 
 
1105   -   MZ   schvaluje   dle   zák.č.152/94Sb.O   volbách   do 
zastupitelstev v obcích počty podpisů nezbytných na petice a to: 
- pro nezávislé kandidáty 262 podpisů, -pro sdružení nezávislých 
kandidátů 610 podpisů. 
 
1106 -  MZ bere na vědomí  zprávu o stavu zprovoznění  venkovní a 
kryté plovárny v Kuřimi. 
 
1107 - MZ schvaluje zprávu FO MěÚ Kuřim o hospodaření za rok 1993 
 
1108 -  MZ schvaluje žádost  p. K.Vodkové o  navrácení poplatků z 
prodeje alk.nápojů a tabákových výrobků za měsíc květen a červen 
1994. 
 
1í09 - MZ schválilo darovací smlouvu mezi městem Kuřimí a policií 
ČR, Okresní ředitelství Brno-venkov. 
 
1110 -  MZ schválilo pronájem jednoho  městského bytu pro Obvodní 
oddělení policie ČR v Kuřimi. 
 
1111 - MZ bere na vědomí  zprávu o hospodaření Služeb města Kuřim 
za I.čtvrtletí 1994. 
 
1112  - MZ  ukládá MR  předložit na  příští zasedání MZ komplexní 
zprávu o hospodaření a celkovém vyhodnocení působnosti SM Kuřim. 
 
1113 - MZ zamítá návrh  p.J.Koláčka na přímý prodej pozemků,které 
nebyly odprodány  při aukci z  důvodu nezaplacení vydražené  ceny 
p.M.Plškem. 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení  : jednohlasně přijato 
Jednání MZ ukončil starosta Ing.Růžička ve 23 00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                              starosta 
 
 
 



 
 
 
zapsala: Handlová 
Kuřim,   2.8.1994 
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