
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 6/94 
   ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 5.9.1994 
                  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,     L.Herman,    PhDr.B.Holubová, 
            MUDr.Z.Klírová,  J.Kobzinek,  Ing.M.Krupica, E.Moric, 
            Ing.V.Motyčka,  Š.Mudroň,   Ing.J.Němec,  Y.Peřinová, 
            Z.Plšek,         RNDr.I.Poledňák,        Ing.V.Toman, 
            Ing.J.Urban,V.Zejda 
 
Omluveni  : Ing.arch. A.Jančová, J.Peřina, Koláček, 
            MUDr.Dvořáčková se dostaví na jednání MZ později 
Neomluven : Ing.V.Řezanina 
 
Jednání  MZ  zahájil  starosta  Ing.arch.Růžička  v  17,15 hodin. 
Zasedání  MZ  bylo  svoláno  obvyklou  formou,  t.j. pro členy MZ 
písemně, pro občany rozhlasem, na úředních vývěskách. 
Jednání MZ v době zahájení bylo  přítomno 19 členů MZ, jednání je 
usnášeníschopné a přijatá usnesení jsou platná. 
 
Volba návrhové komise : Ing.Němec, Ing.Toman 
Hlasováno o návrhu : pro   18 
                     zdrž.  1 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Dr.Holubová, M.Hejmala 
Hlasováno o návrhu : pro   18 
                     zdrž.  1 
 
Zápis z minulého jednání MZ byl ověřen. 
Pro kvalitnější  zpracování usnesení byly  pro dnešní jednání  MZ 
předloženy návrhy na usnesení. 
 
 
 

Program : 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Návrh organizačního zabezpečení a postupu prodeje bytů 
3. Zpráva o výsledcích hospodaření města za I.pololetí 1994 
4. Zpráva  o  prověrce  činností  služeb  města  a návrh souboru 
   opatření ke zlepšení jejich hospodářských výsledků 
5. Informace o úkole MěÚ k  zabezpečení voleb do MZ plynoucích ze 
   zákona č. 152/94 Sb. 
6. Různé 
 
V 17,20 se dostavila JUDr.Burianová - přítomno 20 členů MZ 
K předloženému  programu  jednání  nebylo  připomínek,  doručené 
materiály pro členy MZ jsou kompletní. 
Hlasováno o programu jednání : pro 20 členů MZ 
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1. Majetkoprávní úkony 
1. Převod rybníku Srpek 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje bezúplatný převod vodní  nádrže Srpek z majetku OSMS 
Brno do majetku města Kuřim v rámci privatizace jejich majetku 
Hlasováno o návrhu :  pro  19 
                      proti 1 
 
2. BVaK -  bezúplatný převod  majetku, pronájem  infrastruktury, 
   uzavření smlouvy o provozování sítí 
V úvodu  jednání přivítal  starosta Ing.Růžička  zástupce BVaKu - 
ředitele  a.s.  Ing.  Brzáka,  JUDr.  Vondráčkovu,  Ing.Hermana - 
ředitele ekonom. sekce 
V 17,25 se dostavili členové MZ  Ing.Fikar, V.Zejda - přítomno 22 
členů MZ 
 
Otevřena diskuze k problematice : 
Ing.Fikar - dotaz  - v  materiálu postrádám  práva a  povinnosti 
            nájemce - chybí čas, do kdy ? 
Ing.Brzák - toto řeší smlouva  obsahem + ročními  dodatky, které 
            budou zpracovávány  - půjde o seznam  staveb a oprav, 
            které budou v daném roce realizovány 
            Pro rok 95 - inv.       3 mil. Kč 
                       - v opravách 1,260 tis. Kč 
            Jaké  stavby  budou  zařazeny  vyplyne  z dohody mezi 
            městem  a  BVaK.  Jaké  množství  fin.  prostředků se 
            vytvoří v tom roce - tak bude postavena dohoda, co se 
            bude realizovat.  Bylo by vhodné  zpracovat"5-ti letý 
            balík" problémů k řešení 
V.Zejda  -  dotaz,  zda  ve  smlouvě  o  pronájmu  jsou  zařazeny 
            kanalizace, které dosud jsou majetkem města    (např. 
            akce "Z") 
Ing.Brzák - vysvětlil - přílohou smlouvy  bude majetek, který se 
            pronajímá, i tyto sítě budou ve smlouvě 
Ing.Němec - upozornil na obsah bodu 6, kpt. III - bezpředmětný 
Ing.Brzák - vychází z analogie  s brněnskou smlouvou, souhlasím s 
            vyškrtnutím uvedeného bodu 
Ing.Fikar - navrhuje  do  smlouvy  zahrnout dodatek  - smlouva 
            nabude platnosti až po odsouhlasení novým MZ 
Ing.Motyčka - problém  se zúží, vodovodní síť je  vcelku v dobrém 
            stavu, opravy se budou týkat především kanalizace 
Ing.Brzák - objasnil způsob hospodaření  - město Kuřim  bude mít 
            relativně  více fin.  prostředků než  v Brně,  kolik 
            prostředků město odevzdá, tyto budou BVaK použity 
V.Zejda   - dotaz na napojení dalších subjektů např. TOS 
Ing.Brzák - ostatní subjekty budou  řešeny smlovou mezi  BVaK a 
            odběratelem 
Š.Mudroň  - dotaz na kanalizační sběrač z Lipůvky 
Ing.Brzák - závisí na dalších jednáních 
 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  bezúplatný převod majetku BVaKu  z FNMČR do majetku 
města Kuřim dle příloh 
Hlasováno o návrhu : pro 22 přítomných členů MZ 
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MZ  schvaluje záměr  pronájmu  infrastruktury  a.s. BVaK  na dobu 
určitou 7 let za cenu dle roční kalkulace 
Hlasováno o návrhu : pro 22 
 
Dr.Vlasáková  objasnila  připomínky  města  Kuřim  ke  smlouvě  o 
provozování  vodovodů   a  kanalizací  a   o  poskytování  služeb 
souvisejících s pronajatým majetkem 
Připomínky 1-4 BVaK akceptují 
             5 BVaK navrhují vypustit 
             6 výpovědní termíny - BVaK nelze akceptovat 
Dr.Vondráčková - objasnila  bod  6  -   nelze  akceptovat  pro 
                 jednotnost  funkčního  systému  -  závislost  na 
                 městě  Brně, doporučují  z hlediska  jednotnosti 
                 systému zachovat lhůty, upozornila na jednotnost 
                 i z hlediska ekonomického 
Ing.Brzák - každý rok se musí  upřesňovat, každý rok se musíme ke 
            smlouvě vracet 
 
Závěr : přip. 1,2,3,4 - budou zapracovány do smlouvy 
        přip. 5       - vypuštěna 
        přip. 6       - zůstává původní verze navržená BVaK 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje uzavření smlouvy  o provozování veřejných vodovodů a 
kanalizací  a  o  poskytování  služeb  souvisejících s pronajatým 
majetkem s BVaK a.s. Brno s připomínkami l-4 
Hlasováno o návrhu : pro 22 
 
Kalkulace  ceny vodného  a stočného  na rok  1995 - přednesla Dr. 
Vlasáková : 
Návrh na usnesení : 
MZ souhlasí  s cenou vodného  a stočného stejnou  v celém systému 
vodovodů a kanalizací BVaK pro město Brno a Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 22 
 
Ing.Růžička  poděkoval  přítomným  zástupcům  BVaK  za  účast na 
jednání MZ. 
 

2. Návrh organizačního zabezpečení a postup prodeje bytů 
Stručný   obsah   materiálu   zaslaného   členům   MZ   přednesla 
Dr.Vlasáková 
J.Herman - dotaz na výši  nájemného u prodejny Drogerie Bezručova 
           a plynoslužebny  - je správně vypočítáno  ? Jedná se o 
           majetek města, měřme všem stejně 
Dr.Vlasáková - správa bytů předloží do příštího jednání MZ rozbor 
               výpočtu nájemného v uvedených provozovnách 
Ing.Krupica  - dotaz na předkupní právo 
Dr.Vlasáková - objasnila 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  postup  prací  na  odprodeji  bytového fondu města 
Kuřimi s  tím, že schvaluje zadat  vypracování znaleckých posudků 
domů, které jsou vytypovány k odprodeji do vlastnictví osob 
Hlasováni o návrhu : pro  20 
                     proti 1 
                     zdrž. 1 
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V 18,05 se dostavila na jednání MZ Dr.Dvořáčková - přít. 23 
Vyhláška o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje vyhlášku ze dne 5.9.1994, kterou se mění vyhláška "o 
převodu a pronájmu majetku města Kuřimi" ze dne 22.4.1994. 
MZ vyhlašuje  úplné znění vyhlášky "o  převodu a pronájmu majetku 
města Kuřimi" ze dne 22.4.1994 
Hlasováno o návrhu : pro   21 
                     zdrž.  2 
 

3. Zpráva o výsledcích hospodaření města za I.pololetí 1994 
Finanční otázky : 
Penzion - dodatek statutu příspěvkové organizace 
Ing.Fikar - dotaz, proč se město zbavuje odpisů 
p. Kříž   - město neodepisuje 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje doplnění statutu příspěvkové organizace "Penzion pro 
důchodce Kuřim" 
Hlasováno o návrhu : pro 22 (p. Mudroň vzdálen) 
 
 
Výsledky hospodaření města za I.pol. 1994 
K předloženému materiálu nebylo připomínek 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí  výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 23 
 
 
Penzion - rozbor hospodaření k 30.6.1994 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí výsledky  hospodaření příspěvkové  organizace 
Penzion pro důchodce Kuřim k 30.6.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 23 
 
 
Základní škola Kuřim, Tyršova - výsledky hospodaření 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ 
Tyršova Kuřim za I.pololetí 1994 
Hlasováno o návrhu : pro 23 
Š.Mudroň - dotaz na neuhrazenou pohledávku 
p. Kříž  - k dnešnímu dni je pohledávka již uhrazena 
 
 
Služby města Kuřimi - výkaz zisků a ztrát za I.pololetí 1994 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí  výsledky  hospodaření Služeb  města Kuřimi k 
30.6.1994  a  ukládá  MR  zajištění  návrhů  dle  závěru k tomuto 
materiálu 
Hlasováno o návrhu : pro   17 
                     proti  0 
                     zdrž.  6  Návrh byl přijat 
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TJ SOKOL Kuřim - žádost o fin. příspěvek na stavbu komínu 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  poskytnutí  TJ  SOKOL  Kuřim  účelový příspěvek na 
vybudování komínu v objektu sokolovny v Kuřimi ve výši 50 000 Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 23 
 
 
Plavecký  areál Kuřim  - zaúčtování  fin. prostředků  ve prospěch 
nájemného 
Š.Mudroň - dotaz na částku 11 145 Kč z mat. č. 9 
p. Kříž  - vysvětlil 
Dr.Poledňák - vyslovil  nesouhlas  s  návrhem,  ve smlouvě není 
              uvedeno,  že se  nájemné bude  umořovat, platit jen 
              věci inv. charakteru 
Ing.Pavelka - souhlasí s  názorem Dr.Poledňáka, při druhé splátce 
              postupovat dle návrhu Dr.Poledňáka 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje zaúčtování Kč 76  985,70 ve vztahu k závazku nájemce 
plaveckého areálu  Kuřim na vyúčtování čtvrtletní  zálohy ve výši 
75 tis. Kč 
Hlasováno o návrhu : pro  22 
                     zdrž. 1 
 
 
Plán investičních akcí na II.pololetí 1994 
Materiál zpracoval a předkládá ved. FO p. Kříž 
- některé akce se realizují, plán se mění, doplňuje : 
Plavecký areál : 
- * rekonstrukce chlorovny          100 000 Kč 
  * rekonstrukce el. instalace      200 000 Kč 
  * oprava pískových filtrů          30 000 Kč 
  * hydraulika malý bazén            30 000 Kč 
  * drobné opravy                    50 000 Kč 
- oprava podlahy tělocvičny 
  ZŠ Jungmannova                    180 000 Kč 
- TKR  plošně  přihlášeným  občanům - částka bude upřesněna podle 
  připojovacích zásuvek  (příspěvek všem občanům  ve výši rozdílu 
  mezi původní a novou cenou  za připojení) - dle návrhu finanční 
  komise ze dne 27.7.1994 
Ing.Pavelka podal průběžnou informaci o TKR : 
stav k 5.9.1994 25 RD odlášených 
                32 přihlášených        = +  7 
                23 bytů odhlášených 
                48 bytů přihlášených   = + 25 
Termíny : I. etapa do konce I/Q 95 (800 zásuvek) 
          do konce roku 94 cca 500 zásuvek z I.etapy 
Výkopy pro firmu KTVM bude zajišťovat firma JAR.ING.Kuřim 
Ing.Fikar   - dotaz, jak pokračuje jednání s ELSOU 
Ing.Pavelka - tento týden bude podána žaloba 
V.Zejda     - dotaz, zda firma KTVM má zajištěn úvěr 
Ing.Pavelka - úvěrová  smlouva není  podepsána, hledají  se nové 
              možnosti (kom.stavby dostávají snížené úvěry) 
V.Zejda     - zahraniční banka padla? 
Ing.Pavelka - ne, jednáme, co bude výhodnější 
J.Herman    - dotaz,  zda je  firma KTVM  dohodnuta na spolupráci s 
              TELECOMEM 
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Ing.Pavelka - ano,  s  TELECOMEM  je  jednáno  průběžně, dále  je 
              zažádáno o stavební povolení I. etapy (včetně ČTÚ - 
              nové směrnice ČTÚ Praha - prodloužení řízení cca 14 
              dnů) 
 
Ing.Růžička - osvětlil žádost TJ oddílu odbíjené o fin. příspěvek 
              na  opravu podlahy  v tělocvičně  ZŠ Jungmannova  - 
              část z požadované částky 180 tis. Kč by hradila firma 
              VYBSTAV 
V.Zejda     - dotaz k jednotlivým akcím 
              * ZŠ  Komenského - fasáda 720 tis.  Kč, dle rozpočtu 
                byla  částka  o  200   tis.  Kč  nižší,  došlo  k 
                rozšíření akce? 
Ing.Růžička - objasnil 
 
Ing.Hamřík  - podal  informaci  o  zahájené technické  rekultivaci 
              skládky  "stará  cihelna"  -  v  současné  době  se 
              dokončuje  lavice, svahy  dle projektu.  Tím, že na 
              skládku  bylo navezeno  cca 12  tis. m3  přebytečné 
              zeminy z výstavby benzinové čerpací stanice v České 
              ušetří město cca 2,7-2,8 mil. Kč 
V.Zejda     - doporučuje  ušetřené  finance  vložit  do  biologické 
              rekultivace skládky 
Ing.Hamřík  - předběžné zatravnění ...195 tis.  Kč + keře (l ks 35 
              Kč), na  l m2 se  počítají 2 keře,  za úvahu stojí, 
              zda biolog. rekultivaci provádět v balech, nebo ne 
V.Zejda     - rekonstrukce skládky by se měla dotáhnout do konce 
Ing.Hamřík  - spolu s biolog. rekultivací by bylo vhodné vybudovat 
              záchytné  příkopy,  pokud  neosejeme,  může  nastat 
              eroze, mohlo by dojít k odplavení zeminy 
              Na dokončení rekultivace skládky třeba cca 452 tis. 
              Kč - t.j. záchytné  příkopy, osetí, keřový porost - 
              tím bude skládka v pořádku 
Ing.Pavelka - doporučuje uvolnit z rozpočtu částku 452 tis. Kč na 
              dokončení  rekultivace skládky  "stará cihelna", ať 
              se nezničí započaté dílo 
Ing.Hamřík  - možno  počítat s úsporou v případě  použití dřevin z 
              náletů 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  plán investičních akcí a  oprav na II.pololetí 1994 
podle přílohy č. 10 vč. doplňků (PA,TKR,tělocvična,skládka) 
Hlasováno o návrhu : pro 23 
 
V 19,10 přestávka v jednání MZ 
V 19,30 pokračováno v jednání 
Omluveni : Ing.Urban, J.Gambolis, vzdálen Dr.Poledňák - přít. 20 
           členů MZ 
 
 
Caha  Jaroslav  -  žádost   o  umoření  vynaložených  nákladů  na 
rekonstrukci  parkoviště  vůči  poplatkům  z  prodeje  alkohol. a 
tabákových výrobků. 
p. Kříž doplnil žádost p. Cahy  o dopis z 2.9.1994, kterým p.Caha 
sděluje,  že měsíc  bude v  nemocničním léčení  a tudíž se nemůže 
zúčastnit jakéhokoliv jednání. 
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Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  - pokud pan Caha  uhradí poplatky zvýšené o  50% za 
pozdní úhradu v celkové výši 172  740 Kč v termínu do 25.10.1994, 
umořují se p. Cahovi poplatky v celkové výši 50 750 Kč na dokrytí 
vynaložených  nákladů  na  rekonstrukci  parkoviště.  V  případě, 
že pan Caha uvedené poplatky  v daném termínu neuhradí, zůstávají 
v platnosti vystavené výměry na celkovou částku 228 777 Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 21 
V 19,35 se dostavil Dr.Poledňák 
 
Poskytnutí příspěvku na dovážku obědů důchodcům 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  plnou úhradu ve  výši 4,- Kč  za l oběd  za dovážku 
obědů potřebným důchodcům dle seznamu 
Hlasováno o návrhu : pro 21 
 
p. Kříž podal informaci o stavu městské pokladny : 
k 2.9.1994 na účtech města cca 8 mil. Kč 
vkladový certifikát u Čs.spořitelny na 5 mil. Kč - vyprší 9. 9.94 
                                    na 3 mil. Kč -  "    27.10.94 
                                    na 1 mil. Kč -  "     3.12.94 
 
 

5. Informace o  úkolech MěÚ k zabezpečení voleb  do MZ plynoucích 
   ze zákona číslo 152/94 Sb. 
Přehled  termínů a  úkolů vyplývajících  ze zákona  o volbách  do 
zastupitelstev v obcích ze dne 22.6.1994 číslo 152/94 Sb. 
Ing.Růžička  - průběžné  termíny jsou  plněny, v  pátek 2.9. byla 
               zapisovatelkou místní volební komise jmenována Dr. 
               Vlasáková 
               Při  této  příležitosti  vyzval  starosta zástupce 
               politických   stran,pokud  to   bude  možné,   aby 
               zmocněnci  předali  kandidátní  listiny  dříve jak 
               13.9.1994 ve 24 hodin 
               Volby jsou připravovány i  po materiální stránce - 
               oprava Dělnického domu a pod. 
J.Herman - doporučuji, aby město vytypovalo části, kde bude možno 
           provádět volební kampaň - vylepování plakátů a pod. 
Ing.Pavelka -  nechť je toto  stejné jako při posledních volbách, 
               kdy  každá  strana  zajistila  po  jejich skončení 
               očistění ploch od plakátů 
 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  ukládá MR  vytypovat  na  k.ú.města plakátovací  prostory pro 
předvolební kampaň 
Hlasováno o návrhu : pro    5 
                     proti 10 
                     zdrž.  6  Návrh nebyl přijat 
MZ vzalo na vědomí předložený "Přehled termínů ...." 
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6. R ů z n é 
Lesy -  návrh smlouvy o  dílo mezi městem  a Lesní společností  - 
Jihomoravské lesy a.s. divize Tišnov, Tyršova 38 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  uzavření smlouvy o  dílo mezi městem  Kuřim a Lesní 
společností - Jihomoravské lesy a.s. divize Tišnov, Tyršova 38 na 
obhospodařování lesních pozemků a  lesních porostů ve vlastnictví 
města dle přílohy 
 
MZ  schvaluje  přijmout  smlouvou   o  dílo  odborníka  na  lesní 
hospodaření 
Hlasováno o návrzích jako celku : pro 21 členů MZ 
 
 
Kanalizační sběrač obce Lipůvka 
J.Herman - navržených 10% vzniklých  nákladů na realizaci od obce 
           Lipůvka je málo, navrhuji 30-40% 
V. Zejda - 10% je  optimální, Lipůvka bude  platit za to,  co se 
           mělo řešit již dávno 
Návrh na usnesení : 
MZ  souhlasí se  zatížením pozemků  kat. parc.č.  923,1096,1021 a 
1018 v majetku města Kuřim věcným břemenem - kanalizací 
MZ  souhlasí  s  napojením  kanalizačního  sběrače  z  Lipůvky do 
kanalizačního   systému   města   Kuřimi   za   splnění  podmínek 
vyplývajících ze zápisu ze dne 17.8.1994 
Hlasováno o návrzích : pro 21 přítomných členů MZ 
 
 
Ing.Petr Svoboda,  Kuřim, Na Královkách 935  - žádost o zproštění 
funkce přísedícího u okresního soudu Brno-venkov 
Návrh na usnesení : 
MZ odvolává  z funkce přísedícího okresního  soudu Brno-venkov na 
funkční období od 20.4.1994 do 20.4.1998 Ing.Petra Svobodu, bytem 
Kuřim,  Na  Královkách  935  z  důvodu  neslučitelnosti funkce ve 
smyslu ust. § 52 odst. 3  zákona číslo 335/1991 Sb. (výkon funkce 
ve veřejné správě) 
Hlasováno o návrhu : pro 21 
 
Ing.J.Němec -  dotaz, na dalšího dopravce  Kuřim - Brno, co  je s 
               ním? 
Ing.Růžička - prověřím 
 
Ve 20,00 se vzdálil Ing.Motyčka, přítomno 20 členů MZ 
 
V závěru  jednání  MZ  vystoupil  p.  Brabec,  redaktor Zlobice - 
nabídl  pomoc  v  předvolební  kampani  jakékoliv  straně,  cílem 
Zlobice je získat pro volby o 5% více občanů než ve srovnatelných 
městech 
 
Ing.Růžička - informoval členy MZ o mimořádném zasedání MZ, které 
              bude v nejbližší době svoláno k tématu ÚPD 
M.Hejmala   - budou požadovány písemné připomínky ? 
Ing.Růžička - ano, asi do l týdne 
 
Dalších dotazů ani připomínek  nebylo, starosta požádal návrhovou 
komisi o přednesení návrhů usnesení : 
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Návrh na usnesení přednesl Ing.Němec : 



1114  -  MZ  schvaluje  bezúplatný  převod  vodní  nádrže Srpek z 
majetku  OSMS Brno  do majetku  města Kuřim  v rámci  privatizace 
jejich majetku 
 
1115  - MZ  schvaluje bezúplatný  převod majetku  BVaK z FNMČR do 
majetku města Kuřim dle příloh 
 
1116 -  MZ schvaluje záměr  pronájmu infrastruktury a.s.  BVaK na 
dobu určitou 7 let za cenu dle roční kalkulace 
 
1117  - MZ  schvaluje  uzavření  smlouvy o  provozování veřejných 
vodovodů  a kanalizací  a  o  poskytování služeb  souvisejících s 
pronajatým majetkem s BVaK a.s. Brno s připomínkami 1-4 
 
1118 -  MZ souhlasí s  cenou vodného a  stočného stejnou v  celém 
systému vodovodů a kanalizací BVaK pro město Brno a Kuřim 
 
1119  - MZ  schvaluje postup  prací na  odprodeji bytového  fondu 
města  Kuřimi s  tím, že  schvaluje zadat  vypracování znaleckých 
posudků domů,  které jsou vytypovány  k odprodeji do  vlastnictví 
osob 
 
1120  - MZ  schvaluje vyhlášku  ze dne  5.9.1994, kterou  se mění 
vyhláška  "o  převodu  a  pronájmu  majetku  města Kuřimi" ze dne 
22.4.1994. 
 
1121 -  MZ vyhlašuje úplné  znění vyhlášky "o  převodu a pronájmu 
majetku města Kuřimi" ze dne 22.4.1994 
 
1122  -  MZ  schvaluje  doplnění  statutu  příspěvkové organizace 
"Penzion pro důchodce Kuřim" 
 
1123  - MZ  bere na  vědomí výsledky  hospodaření města  Kuřimi k 
30.6.1994 
 
1124  -  MZ  bere  na  vědomí  výsledky  hospodaření  příspěvkové 
organizace Penzion pro důchodce Kuřim k 30.6.1994 
 
1125  -  MZ  bere  na  vědomí  výsledky  hospodaření  příspěvkové 
organizace ZŠ Kuřim, Tyršova za I.pololetí 1994 
 
1126 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření Služeb města Kuřimi 
k 30.6.1994  a ukládá  MR zajištění  návrhů dle  závěru k  tomuto 
materiálu 
 
1127 -  MZ schvaluje poskytnutí TJ  SOKOL Kuřim účelový příspěvek 
na vybudování komínu v objektu sokolovny  v Kuřimi ve výši 50 000 
Kč 
 
1128 - MZ  schvaluje zaúčtování Kč 76 985,70  ve vztahu k závazku 
nájemce plaveckého  areálu Kuřim na  vyúčtování čtvrtletní zálohy 
ve výši 75 tis. Kč 
 
1129 - MZ schvaluje plán investičních akcí a oprav na II.pololetí 
1994 podle přílohy č. 10 vč. doplňků (PA,TKR,tělocvična,skládka) 
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1130 -  MZ schvaluje - pokud  pan Caha uhradí poplatky  zvýšené o 
50%  za pozdní  úhradu v  celkové výši  172 740  Kč v  termínu do 
25.10.1994m umořují se  p. Cahovi poplatky v celkové  výši 50 750 
Kč na dokrytí vynaložených nákladů na rekonstrukci parkoviště . V 
případě, že  pan Caha uvedené poplatky  v daném termínu neuhradí, 
zůstávají v platnosti vystavené výměry na celkovou částku 228 777 
Kč 
 
1131  - MZ  schvaluje plnou  úhradu ve  výši 4,-Kč  za l  oběd za 
dovážku obědů potřebným důchodcům dle seznamu 
 
1132 - MZ  schvaluje uzavření smlouvy o dílo  mezi městem Kuřim a 
Lesní společností - Jihomoravské lesy a.s. divize Tišnov, Tyršova 
38  na  obhospodařování  lesních  pozemků  a  lesních  porostů ve 
vlastnictví města dle přílohy 
 
1133 -MZ  schvaluje přijmout smlouvou  o dílo odborníka  na lesní 
hospodářství 
 
1134 - MZ souhlasí se zatížením pozemků kat.parc.č. 923,1096,1021 
a 1018 v majetku města Kuřim věcným břemenem - kanalizací 
 
1135 - MZ souhlasí s napojením kanalizačního sběrače z Lipůvky do 
kanalizačního   systému   města   Kuřimi   za   splnění  podmínek 
vyplývajícíh ze zápisu ze dne 17.8.1994 
 
1136  -   MZ  odvolává  z  funkce   přísedícího  okresního  soudu 
Brno-venkov na funkční období od 20.4.1994 do 20.4.1998 Ing.Petra 
Svobodu, bytem Kuřim, Na  Královkách 935 z důvodu neslučitelnosti 
funkce  ve smyslu  ust. §  52 odst.  3 zákona  číslo 335/1991 Sb. 
(výkon funkce ve veřejné správě) 
 
Přednesený návrh  usnesení byl doplněn  o projednání materiálu  - 
změna plánu jednání MR a MZ na II.pololetí 1994 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí změnu plánu jednání MR a MZ na II.pololetí 1994 
O shora  uvedený  návrh  bylo   usnesení  doplněno,  hlasováno  o 
úplnosti usnesení :  pro všichni přítomní členové MZ 
 
 
Dalších  dotazů  ani  připomínek  nebylo,  ve  20,15  hodin  bylo 
zasedání MZ ukončeno. 
 
 
 
 
 
 
                                     Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                              starosta 
 
 
Zapsala: Němcová 
Kuřim  7. 9.1994 
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                      O v ě ř o v a t e l é 
 
 
PhDr.Barbora  H o l u b o v á                Miloš  H e j m a l a 
 



 


