
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 10/94 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 17.10.1994 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni   :Ing.arch.V.Růžička, Ing.K.Pavelka, MUDr.M.Dvořáčková, 
            Ing.J.Fikar,           M.Hejmala,           J.Herman, 
            Mgr.L.Herman,PhDr.B.Holubová,     Ing.arch.A.Jančová, 
            Ing.M.Krupica,  E.Moric,  Ing.V.Motyčka, Ing.J.Němec, 
            J.Peřina,   Y.Peřinová,   Z.Plšek,   RNDr.I.Poledňák, 
            Ing.V.Řezanina,  Ing.V.Toman,  Ing.J.Urban,  V.Zejda, 
            Š.Mudroň 
 
Omluveni   :JUDr.M.Burianová, MUDr.Z.Klírová, J.Koláček 
 
Neomluveni :J.Kobzinek, J.Gambolis 
 
Starosta  Ing.arch.Růžička  zahájil  v  17,10  řádné zasedání MZ. 
Zasedání bylo svoláno obvyklou formou,  t.j. písemně pro členy MZ 
a rozhlasem pro občany města. 
Jednání   MZ   je   přítomno 17  členů   MZ,   zasedání  MZ  je 
usnášenischopné. 
 
Za členy návrhové komise navrženi : Ing.Fikar, Ing.Němec 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
                     zdrž. 1 
Za ověřovatele dnešního zápisu navrženi : J.Peřina, Ing.Jančová 
Hlasováno o návrhu  : pro  14 
                      zdrž. 2 
 
Pro jednání MZ byl předložen následující program : 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Závěrečná zpráva  o plnění  programu rozvoje  města za období 
   1990-1994 
3. Různé 
K navrženému   programu  nebylo   připomínek  -   schválen  všemi 
přítomnými členy MZ 
 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
Hanák Ondřej, Kuřim, Tišnovská 197 - žádost o výkup části pozemku 
parc.č. 2647 k.ú. Kuřim - vodní tok 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  záměr  města  vykoupit  od  stávajících  vlastníků 

parc.č. 2647  k.ú. Kuřim (vodní tok)  o výměře 3 962  m2 tak, aby 
celá  svodnice přešla  do majetku  města za  cenu dle  znaleckého 
posudku 
Dr.Vlasáková  vysvětlila  přítomnému  p.  Hanákovi, že vykupované 
výměry upřesní geometrický plán 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
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Manž. Klimeckých, Brno, Skřivanova 14 - žádost o prodej pozemků v 
k.ú. Malhostovice, které jsou majetkem města Kuřim 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr odprodeje pozemků  parc.č. 775/3 o  výměře 28 

m2(chata) za cenu 100 Kč/m2 a parc.č. 775/2 (lesní půda) o výměře 
186 m2 k.ú. Malhostovice  adresně manželům Klimeckým, bytem Brno, 
Skřivanova 14 za cenu dle ZP 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
V 17,25 se dostavil na jednání MZ Ing.Motyčka - přít. 18 členů MZ 
Trubák Josef, Letovice, Smetanova 990 - žádost o odprodej pozemku 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  odprodat  poz.parc.č.  2086/17 k.ú.  Kuřim o 

výměře 1976 m2 panu J.Trubákovi,  Smetanova 990, Letovice za cenu 
100 Kč/m2 s koef. 5 dle  vyhlášky města. V kupní smlouvě musí být 
zakotveno  věcné  břemeno  v  právu  vjezdu  na dvůr pro majitele 
přilehlého objektu na parc.č. 2086/9 k.ú. Kuřim 
 
Ing.Fikar - navrhuji snížit koeficient na 3, 1 mil. za pozemek je 
            mnoho 
E.Moric   - navrhuji odprodej bez koeficientu 
Ing.Krupica - toto  se  mi   nelíbí,  na  jedné  straně  ženeme 
              podnikatele do  dražeb, kde cena  za m2 pozemku  se 
              vyšplhá  do  závratných   výšek,  na  druhé  straně 
              prodáváme bez koef. Doporučuji ponechat koef. 5 
Hlasováno o návrhu Ing. Fikara t.j. odprodej s koef. 3 
pro     4 
proti  13 
zdrž.   1 
 
Hlasováno o návrhu E.Morice t.j. odprodej bez koeficientu 
pro     1 
proti  15 
zdrž.   2 
 
Hlasováno o původním předloženém návrhu usnesení 
pro    13 
proti   3 
zdrž.   2 
V uvedené věci MZ nepřijalo žádné usnesení. 
 
OkÚ Brno-venkov - majetkové  vypořádání pozemkové parcely č. 3421 
k.ú. Kuřim 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  odkoupit od  Města Brna  kat.parc.č. 1819  o 

výměře  24 m2,  kat.parc.č. 1820   o výměře  16 m2  a kat.parc.č. 
2502/2  o výměře  103 m2  za cenu,  kterou určí oddělení realitní 
ekonomiky  odboru  hospod.  rozvoje  Magistrátu  města Brna. Cena 
pozemku bude blíže specifikována při odsouhlasení prodeje 
Hlasováno o návrhu : návrh přijat všemi hlasy 
 
Český  svaz  chovatelů Kuřim - žádost  o  bezúplatný převod soc. 
zařízení a kuchyňky na poz.parc.č. 2005/1 k.ú. Kuřim 
Ing.Němec - chápu  obavy ČSCH  i nájemce  p. Galušky,  v případě 
            odprodeje Děl. domu se ocitnou v cizím majetku 
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Návrh na usnesení : MZ se usnáší, že v případě prodeje Dělnického 
                    domu  novému  majiteli   bude  zřízeno  věcné 
                    břemeno  pro užívání kuchyňky a soc. zařízení 
                    pro ČSCH a p. Galušku 
p.  Oulehla - zástupce  ČSCH  objasnil  budování  objektu svazu 
              chovatelů Při prodeji Děl. domu  se  obáváme,  že 
              nový  majitel  nás  zbaví  možnosti  užívání tohoto 
              zařízení 
Ing.Fikar   - navrhuje odprodat ČSCH s  věcným břemenem pro event. 
              zásobování objektu budoucímu majiteli 
Dr.Vlasáková- objasnila situaci s  pozemky - současný vlastník = 
              Pozemkový fond 
Ing.Němec   - mnou navržené usnesení nás k ničemu nezavazuje 
Hlasováno o návrhu Ing.Němce   : pro    4 
                                 proti  9 
                                 zdrž.  5  Návrh nebyl přijat 
 
Hlasováno o návrhu Ing.Fikara  : pro    1 
                                 proti 11 
                                 zdrž.  6  Návrh nebyl přijat 
 
Hlasováno o předloženém návrhu, t.j. 
MZ neschvaluje  záměr na úplatný či  bezúplatný převod kuchyňky a 
soc. zařízení ČSCHDZ do doby vyjasnění záměrů s Dělnickým domem v 
Kuřimi 
pro :   14 
proti    2 
zdrž.    2 
V 17,40 se dostavil na jednání MZ Dr.Poledňák - 19 členů MZ 
V 17,45 se dostavila na jednání MZ pí. Peřinová - 20 členů MZ 
 
Náměstí  l.května  -  vyhlášený  záměr  na  podnikatelské domy na 
nám.l.května v Kuřimi 
Písemný materiál předložen pro jednání MZ 
Ing.Jarušek - vysvětlil, že v jeho případě jde o jiný krok, než u 
              ostatních  žadatelů,  neboť  usn.  MZ  č. 1155/93 z 
              20.12.1993 MZ  schválilo záměr na adresný  odprodej 
              části    parc.č.294   a    části   parc.č.    293/1 
              Ing.Jaruškovi za cenu 500 Kč/m2 
Dr.Vlasáková - doporučuje vyvěsit záměr jako celek 
Ing.Fikar    - poukazuje na skutečnost, že chybí cena 
Dr.Vlasáková - zájemci  byli  upozorněni  na  cenu  100 Kč/m2 s 
               koeficientem  5 +  podíl na  inž. sítích  (projekt 
               inž. sítí byl zadán ke zpracování) 
Ing.Pavelka - navrhuje doplnění usnesení :..město prodává parcelu 
za  500  Kč/m2  s  tím,  že  dle  zpracovaného  projektu  se bude 
stanovovat podíl na inž. sítích 
Ing.Růžička - k záležitosti Ing.Jarušek x p. Pospíšil 
              Požadujeme   písemné  prohlášení   p.  Pospíšila  o 
              odstoupení od záměru 
Ing.Jarušek - s  p.  Pospíšilem  jsem   dohodnut,  žádám,  aby 
              záležitost dokončilo  ještě toto MZ,  podotýkám, že 
              termíny, vypsané radnicí jsem vždy dodržel 
V.Zejda     - dotaz,  zda zájemci  vědí, jak  objekty mají  vypadat, 
              např. výrobna pečiva firmy  ŠIKO do tohoto prostoru 
              nepatří 
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Dr.Vlasáková vysvětlila - zde bude pouze prodejna, výrobna zůstane 
tam, kde je dnes 
Ing.Fikar    - budeme schvalovat adresný záměr? 
Dr.Vlasáková - ano 
Návrh na usnesení : 
MZ stanoví  záměr na odprodej  pozemků část parc.č.  293/1, 294 a 
291/4 následujícím  žadatelům s tím, že  smlouva bude uzavřena až 
po  kolaudaci staveb.  Do té  doby bude  právní vztah  k pozemkům 
upraven  smlouvou  o  smlouvě  budoucí  a  nájemními  smlouvami s 
podmínkami  výše uvedenými  za cenu   500 Kč/m2  s tím,  že podle 
zpracovaného projektu  inž. sítí se budou  podílet částkou, která 
bude stanovena na příštím MZ. 
Pozemky odprodat následujícím žadatelům : 
B - Marek - Drogerie                cca 200 m2 

C - Šiko  - pečivo                  cca 100 m2 

D - Wagner Česká - textil           cca 170 m2 

E - Balabán - obuv                  cca 100 m2 

F - Wagner  Tišnov - textil         cca 130 m2 

G - manž.Slezákovi - zlatnictví     cca 100 m2 
MZ  schvaluje  adresný  odprodej  části  parc.  č.  294  a  293/1 
Ing.Antonínu Jaruškovi  za podmínky písemného odvolání žádosti p. 
Pospíšila  - za  cenu 500  Kč/m2  a  s tím,  že dle  zpracovaného 
projektu inž. sítí se bude podílet částkou na jejich vybudování. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 20 členů MZ 
 
 
JMP - plynovodní řad ul. Křižkovského 
Záležitost objasnila Dr.Vlasáková 
Ing.Růžička  informoval  o  skutečnosti,   že  MR  na  mimořádném 
zasedání s postupem souhlasila, NS již  byla podepsána  z  důvodu 
rychlejšího postupu - plynovodní řad vybudován, zprovozněn 
J.Herman    - navrhuje vypustit záměr, dnes schválit NS 
Ing.Růžička - dle zákona o obcích nutno zveřejnit záměr 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr pronajmout  Jm plynárenské a.s. plynovodní řad 
na ul. Křižkovského v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 20 
 
 
Manž. Halouskovi - odprodej pozemků 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje odprodej p.č. 2541/2 o  výměře 10 m2 a p.č. 4402/2 o 

výměře 8 m2 v k.ú.  Kuřim adresně manž. Halouskovým, bytem Kuřim, 
Vrchlického 1026 za cenu 100 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 20 
 
Paraska Dušan - odprodej pozemku na garáž 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje odprodej části parc.č. 123 k.ú. Kuřim o výměře 20 m2 

na stavbu  garáže za cenu 100  Kč/m2 adresně manželům Paraskovým, 
bytem  Kuřim,  Na  Královkách  897  s  tím,  že náklady spojené s 
uzavřením kupní smlouvy hradí nabyvatelé 
Hlasováno o návrhu : pro  19 
                     zdrž. 1 
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Plavecký areál Kuřim - dodatek č. II k nájemní smlouvě 
Záležitost  byla projednána  na mimořádné  MR dne  13.10.1994. Na 
základě výsledku jednání je předložen  MZ dodatek č. II.  nájemní 
smlouvy 
Ing.Fikar  - požádal  tajemníka MěÚ  o výčet  částek, které město 
             investovalo do zprovoznění PA 
Ing.Veselý - přednesl  dostačující informaci co město  investovalo 
             (co jsme  vynaložili, co jsme  měli dostat, co  jsme 
             nedostali) 
V 18,10 se dostavila Dr.Dvořáčková - přítomno 21 členů MZ 
 
Ing.Toman  - připomínka k předloženému dodatku NS 
             * do smlouvy zakotvit  výpověď z titulu neplacení za 
               energie 
             * zakotvit povinnost  nájemce zpřístupnit  doklady, 
               aby mohlo být sledováno finanční hospodaření 
J.Hlaváček - vyjádřil se jako nájemce areálu : 
             * veškeré prostředky, které  jsme povinni splácet na 
               energie byly použity na rozjezd vnitřního bazénu 
             * odsouhlasení částky 400  tis. Kč na investice bylo 
               schváleno až  5.9., provoz jsme  chtěli zahájit od 
               1.9.  -  investováno   do  zprovoznění  chlorovny, 
               oprava  zvedacího dna,  nátěry, rek. el.instalace, 
               GO prasklého bazénu 
V.Zejda  - tady  je zásadní  rozpor, tajemník  MěÚ tvrdí, že akce 
           uhradilo město, pan Hlaváček opak 
Ing.Fikar- při  projednávání pronájmu jsme  na stav upozorňovali, 
           pan Hlaváček prohlašoval, že stav zná, nevadí mu 
Ing.Řezanina- upozornil  na  hospodaření  nájemců  -  zákon  o 
              účetnictví   je  jasný,   vstupenky  bez   čísla 
              odporují fin.předpisům 
M.Hejmala   - citoval  z výběrového  řízení z  13.4.1994, kdy  pan 
              Hlaváček jako  jediný splnil podmínku  placení záloh 
              na energie  - prominutím placení  záloh zpochybníme 
              celé výběrové řízení 
J.Herman    - abychom schválili dodatek NS, je  první  podmínkou 
              kontrola příjmové části hospodaření nájemců 
J.Hlaváček  - znovu upozornil na skutečnost, že finance na energie 
              nemají,  kdyby  zaplatili,  nerozjel  by se vnitřní 
              bazén 
Ing.Fikar   - v návrhu dodatku NS postrádá termíny 
Ing.Krupica - dotaz,  zda z  města byla  provedena kontrola  nad 
              prováděnými pracemi 
Ing.Veselý  - konstatoval, že prohlášení p.Hlaváčka je zavádějící, 
              odsouhlasený plán inv. akcí  byl na zcela konkrétní 
              akce 
Ing.Růžička - na objasnění celé situace přečetl zápis z 5.9.1994, 
              kde byly jasně stanoveny podmínky,jak budou nájemci 
              PA  postupovat při  realizaci inv.  akcí. Zápis  je 
              oběma nájemci podepsán 
Ing.Fikar   - dotaz, kolik nájemci PA městu dluží 
p.Kříž      - dluh za energie        350 tis. Kč 
              nájemné k 1.7.          75 tis. Kč umořeno 
                      k  1.11.        75 tis. Kč - předlož. další 
                                             požadavek na umoření 
V.Zejda     - dotaz, jak je to s tvrzením p.Hlaváčka, že investovali 
              do chlorovny 
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Ing.Fikar   - navrhuje  dodatek  neodsouhlasovat  až  bude  jasné 
              konkrétní financování, do  té doby ponechat původní 
              smlouvu 
Dr.Vlasáková- připomenula, že firma Aligátor naplnila výpověď 
J.Hlaváček  - znovu  objasnil požadavek  o příspěvek  na energie, 
              nutno   přihlédnout  ke   skutečnosti,  že   hodina 
              vytápění  stojí  750  Kč.  Návštěvnost  je  slabá - 
              inzerujeme, děláme co můžem 
              Plavecké škole účtujeme 450 Kč/hod. 
              Plaveckému oddílu       250 Kč/hod. 
              Toto jsou věci, na  které doplácíme, proto žádáme o 
              příspěvek 
p. Kříž     - upozornil na odd.IV.náj.smlouvy - penále 0,1% denně 
              z dlužné částky = 19.050 Kč 
Ing.Pavelka - inf.  z MR, kde byla po  poradě připravena nájemcům 
              PA  výstraha  před  výpovědí.   Po  diskuzi  se  MR 
              přiklonila k zachování PA,  FO provede kontrolu, 50 
              tis. Kč měsíčně se město bude podílet na energiích 
Ing.Fikar   - nájemci  smlouvu   podepisovali  s  plným  vědomím, 
              navrhuji ponechat původní smlouvu, neschvalovat nic 
              nového 
Dr.Poledňák - necháme-li  smlouvu běžet  tak, jak  je, výpověď 3 
              měsíce - dluh bude 1 mil. Kč. Situace, jak navrhuje 
              Ing.Fikar - je tou  nejhorší 
Ing.Řezanina- když dáme výpověď, nutno okamžitě podat  na nájemce              jako 
              jako  fyz. osoby - žalobu 
Ing.Jančová - když  dáme  okamžitou výpověď,  kdo  bude  dál PA 
              provozovat? 
Ing.Růžička - oddalováním dluh narůstá,  třeba okamžité a  rázné 
              řešení 
J.Hlaváček  - "souhlasíme, abyste nás do konce měsíce vyhodili" 
Ing.Růžička - třeba rozhodnout : 
              * pokračovat v NS 
              * schválit dodatek č. II - úprava nájemních vztahů 
J.Herman    - dotaz na nájemce  PA, jaké částky jsou měsíčně schopni 
              uhradit 
J.Hlaváček  - zařízení nám nebylo předáno provozuschopné tak, aby 
              vydělávalo,   z   nájmu   od   plavecké   školy   a 
              Ing.Kolaříka -  50 tis. Kč/měsíc  na energie nebude 
              problém 
Dr.Poledňák - zrekapituloval  situaci  -  věděli  jsme,  že pan 
              Hlaváček nebude moci PA utáhnout, že smlouva nebude 
              moci  být  naplněna,  dojde  k  jednání. Myslím, že 
              investice  města do  energií bude  příznivější, než 
              když  provoz  PA  "potáhne"  město.  Převod zpět na 
              město  víme, že  nebude ziskový.  Doporučuji zkusit 
              50% podíl na energiích 
Ing.Krupica - návrh Dr.Poledňáka se zdá  být dobrým kompromisem, 
              je však nutná kontrola hospodaření 
Ing.Růžička - dotaz, zda jsou  nájemci schopni a  ochotni dostát 
              závazkům 
J.Hlaváček  - ano, samozřejmě 
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Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje dodatek č. II k  nájemní smlouvě mezi městem Kuřim a 
panem  Jiřím  Hlaváčkem  a  Ing.Jaroslavem  Kolaříkem  o pronájmu 
plaveckého  areálu Kuřim  s tím,  že nájemci  zpřístupní finanční 
doklady a podklady ke kontrole FO Města Kuřimi. 
Dodatek bude nabídnut k podpisu nájemcům až po zaplacení dlužných 
částek t.j. 100 000 Kč do 20.10.1994 převodním příkazem 
                       do 25.10.1994 hotově do pokladny města 
Hlasováno o návrhu : pro  19 
                     proti 1 
                     zdrž. 2 
 
Od 19,00 do 19,40 přestávka v jednání MZ 
Po přestávce se omluvila z jednání MZ Dr.Holubová - 21 členů MZ 
 
Ing.Pavelka - předložil návrh na  usnesení ve věci penále nájemců 
              PA ve výši 19 050 Kč 
Návrh na usnesení : 
MZ promíjí  nájemcům PA penále ve  výši 19 050 Kč  za předpokladu 
úhrady dlužné částky ve výši 100 000 Kč ve stanoveném termínu 
Hlasováno o návrhu : pro   20 
                     zdrž.  1 
 
V.Zejda  -  podává  návrh  na  revokaci  usnesení přijaté ve věci 
            odprodeje pozemků na nám.l.května v Kuřimi 
            Navrhuji ze  záměru na odprodej  vyjmout Ing.Jaruška, 
            neboť záměr na odprodej pozemku Ing.Jaruškovi byl již 
            dříve schválen, vyvěšen 
Ing.Růžička-k tomu je  třeba, aby pan Obůrka vzal  zpět žádost p. 
            Pospíšila 
p.Obůrka   -dnes odpoledne došlo  k definitivní dohodě mezi námi a 
            Ing.Jaruškem - odstupujeme od záměru 
Ing.Pavelka-podporuji návrh p. Zejdy 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje   odprodej  části  pozemku  parc.č.   293/1  a  294 
Ing.Jaruškovi  za  předpokladu  písemného  prohlášení  o  ztažení 
žádosti p. Pospíšila o výstavbu v zájmové oblasti. 
Hlasováno o návrhu : pro 21 
 
 
 

2. Závěrečná  zpráva o plnění  programu rozvoje města  za období 
   1990-1994 
Písemný materiál je součástí zápisu dnešního jednání MZ 
Zprávu  přednesl  starosta  Ing.arch.  Růžička  spolu  s  návrhem 
usnesení 
V.Zejda     - osobní stanovisko - pro zprávu nebude hlasovat, některé 
              údaje v ní jsou diskutabilní 
Ing.Růžička - finanční  údaje   uvedené  ve  zprávě  vychází  z 
              materiálů, které byly průběžně schvalovány v MZ 
V.Zejda     - konkretizoval přip.- komunikace Pod  Horkou - ještě se 
              nekoplo, plynofikace Křižkovského - není dokončeno, 
              rozkopaná vozovka a pod. 
E.Moric     - pokud se týká ul.  Pod Horkou - práce byly zahájeny, je 
              třeba objektivita 
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Dr.Poledňák - navrhuje kompromisní řešení  a předkládá protinávrh 
              usnesení  předloženého  starostou.Vyslovil zklamání 
              nad tím, že zpráva nebyla zaslána písemně členům MZ 
MZ  bere na  vědomí závěrečnou  zprávu o  plnění programu rozvoje 
města za období 1990-1994 
Hlasováno o protinávrhu usnesení : pro   20 
                                   zdrž.  1 
 
 

3. R ů z n é 
Rozpočtová opatření na rok 1994 
Ing.Fikar     - dotaz na TKR + 2942 tis. Kč 
p.Kříž        - toto bylo odsouhlaseno v plánu inv. akcí v min. MZ 
Ing.Pavelka   - upřesnil, jedná se o zvýšené náklady 
Dr.Dvořáčková - dotaz na dotaci OkÚ na zdravotnictví 
Ing.Růžička   - vysvětlil,  jednalo  se  o  žádost Dr.Rašovskému, 
                kterému  OKÚ poskytl  dotaci ve  výši 100  tis. Kč 
                tato částka prošla naším rozpočtem 
Dr.Dvořáčková - nebyl Dr. Rašovský dotován  již odprodejem domu, 
                který nebyl zcela "košér" 
Ing.Jančová   - požadavky do dotaci musí být konkretizovány 
p. Kříž       - tuto účelovou dotaci jsme obdrželi přes náš rozpočet 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočtové opatření 15/94 až  27/94 dle přiloženého 
materiálu 
Hlasováno o návrhu : pro    18 
                     zdrž. 
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno,Hybešova 16 
Starosta  přečetl dopis  gen. ředitele  BVK a.s.,  kterým sděluje 
usnesení Rady města  Brna o stanovení cen vodného  a stočného pro 
rok 1995 : 
obyvatelstvo   vodné    6,90 
               stočné   7,60  včetně DPH celkem   ... 14,50 
 
ostatní        vodné   11,10 
              stočné   12,50 včetně DPH celkem    ... 23,60 
Pro informaci roční nájem za infrastrukturu vodovodů a kanalizací 
města Kuřimi bude činit cca 2,5 mil. Kč - viz dopis z 17.10.1994 
Informace vzata na vědomí 
Televizní kabelový rozvod 
Ing.Fikar  - dotaz,  zda pro  akci TKR  platí nadále odsouhlasená 
             smlouva MZ, či bude změna 
Ing.Pavelka- změna bude následovat, změní se investorství, nebude 
             brát úvěr na I.etapu, zafinancujeme sami 
             Návrh na změnu financování  bude předložen MR, neboť 
             nepřekračuje rozsah schválené smlouvy.Zafinancováním 
             I.etapy schválenými  prostředky  města  získáme  již 
             cca 2  1/4 mil.Kč. úspor  a- konto úroků  z odložení             úvěru. 
             úvěru.  Investorem  i  financujícím  bude město. 
             Podíl  TELECOMU na  pokládce kabelů  bude činit  cca 
             1,900  tis. Kč,  fyz. metry  budou doúčtovány  podle 
             skutečných  výměr. Projekt  bude kompletně předložen 
             do prosince  94. 
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             Navrhuji zafinancovat celý rozvod z prostředků města 
             -  v roce  1995 je  nutno zahrnout  do rozpočtu  cca 
             2,1-2,5 mil. Kč. Tím  to bude předpoklad na celkovou 
             úsporu  5,5, mil.  Kč z  titulu úroků  za úvěr. Dále 
             potom město může po roce 2001 rozhodnout, kolik bude 
             vybírat a  pod. TKR zůstane  celý v majetku  města a 
             prostředky budou navráceny. 
             Zpracovává se  ekonomický záměr -  bude předložen ke 
             schválení 
Ing.Fikar -  zásadní změna -  investorství - bude  muset dojít ke 
             změně smlouvy 
Ing.Řezanina - upozornil na možnost použití prostředků z nového 
             fondu "Rozvoje měst  a obcí" -  výhodný úvěr 
Ing.Růžička -o programu  víme, je  určen na  budování plynovodů, 
             ekologie atd. 
Ing.Pavelka -inf. o postupu prací na TKR - výkopy, do konce týdne 
             montáž  antén, zahájeny  přívody k  jedn.účastníkům, 
             hrubá úprava odbavovací místnosti, vše zatím probíhá 
             v  časovém předstihu,  vše nasvědčuje  tomu, že akce 
             proběhne v  pořádku jak po stránce  ekonomické tak i 
             technické 
 
J.Herman     - dotaz, kdo je vlastníkem konstrukce zastřešení tribuny 
               rozebírá se , odprodává? 
Ing.Pavelka  - je majetkem města,  další kroky prověříme,  podáme 
               zprávu 
Dr.Vlasáková - odprodejem by město mělo získat 1/2 mil. Kč 
Ing.Jarušek  - odprodej  konstrukce  byl  předmětem projednání v 
               komisi výstavby 
 
Dalších dotazů ani připomínek nebylo, starosta požádal návrhovou 
komisi o přednesení návrhu usnesení. 
Návrh přednesl Ing.Němec. 
 
Usnesení číslo : 
1142  -  MZ  schvaluje   záměr  města  vykoupit  od  stávajících 

vlastníků parc.č.  2647 k.ú. Kuřim  (vodní tok) o  výměře 3962 m2 
tak,  aby  celá  svodnice  přešla  do  majetku  města za cenu dle 
znaleckého posudku 
 
1143  -  MZ  schvaluje  záměr  odprodeje  pozemků parc.č. 775/3 o 

výměře 28 m2(chata) za cenu 100 Kč/m2 a parc.č. 775/2 lesní půda) 
o výměře  186 m2  k.ú. Malhostovice  adresně manželům  Klimeckým, 
bytem brno, Skřivanova 14 za cenu dle ZP 
 
1144 -MZ schvaluje záměr odkoupit  od Města Brna kat.parc.č. 1819 

o výměře  24 m2,  kat.parc.č. 1820  o výměře  16 m2 a kat.parc.č. 
2502/2  o výměře  103 m2  za cenu,  kterou určí oddělení realitní 
ekonomiky  odboru  hospod.  rozvoje  Magistrátu  města Brna. Cena 
pozemku bude blíže specifikována při odsouhlasení prodeje 
 
1145 - MZ  neschvaluje  záměr  na  úplatný  či  bezúplatný převod 
kuchyňky  a  soc.  zařízení  ČSCHDZ  do  doby  vyjasnění záměrů s 
Dělnickým domem v Kuřimi 
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1146  -  MZ  stanoví  záměr  na  odprodej  pozemků - část parc.č. 
293/1,294 a  291/4 následujícím žadatelům s  tím, že smlouva bude 
uzavřena až po  kolaudaci staveb. Do té doby  bude právní vztah k 
pozemkům upravem smlouvou o smlouvě budoucí a nájemními smlouvami 
s podmínkami  výše uvedenými  za cenu  500 Kč/m2  s tím, že podle 
zpracovaného projektu inženýrských sítí se budou podílet částkou, 
která bude stanovena na příštím MZ. 
Pozemky odprodat následujícím žadatelům : 
B - Marek - Drogerie             cca 200 m2 

C - Šiko - pečivo                cca 100 m2 

D - Wagner Česká - textil        cca 170 m2 

E - Balabán - obuv               cca 100 m2 

F - Wagner Tišnov - textil       cca 130 m2 

G - manž. Slezákovi - zlatnictví cca 100 m2 
 
1147 -  MZ schvaluje adresný  odprodej části parc.č.  294 a 293/1 
Ing.Antonínu Jaruškovi za podmínky písemného prohlášení o ztažení 
žádosti p.Pospíšila o výstavbu v zájmové oblasti za cenu 500 Kč/m2 
s tím, že dle zpracovaného projeku inž.  sítí  se  bude   podílet 
částkou na jejich vybudování 
 
1148  -  MZ  schvaluje   záměr  pronajmout  Jm  plynárenské  a.s. 
plynovodní řad na ulici Křižkovského v Kuřimi 
 
1149 - MZ  schvaluje odprodej pozemků parc.č. 2541/2  o výměře 10 

m2 a parc.č. 4402/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Kuřim manž. Halouskovým, 
bytem Kuřim, Vrchlického 1026 za cenu 100 Kč/m2 
 
1150  - MZ  schvaluje odprodej   části parc.č.  123 k.ú.  Kuřim o 

výměře 20  m2 na stavbu  garáže za cenu  100 Kč/m2 adresně  manž. 
Paraskovým,  bytem Kuřim,  Na Královkách  897 s  tím, že  náklady 
spojené s uzavřením kupní smlouvy hradí nabyvatelé 
 
1151 - MZ schvaluje dodatek č.  II. k nájemní smlouvě mezi městem 
Kuřim  a  panem  Jiřím  Hlaváčkem  a  Ing.Jaroslavem  Kolaříkem o 
pronájmu  plaveckého areálu  Kuřim s  tím, že  nájemci zpřístupní 
finanční doklady a podklady ke kontrole FO města Kuřimi. 
Dodatek bude nabídnut k podpisu nájemcům až po zaplacení dlužných 
částek t.j. 100 000 Kč do 20.10.1994 převodním příkazem 
                       do 25.10.1994 hotově do pokladny města 
 
1152  -MZ  promíují  nájemcům  PA  penále  ve  výši  19 050 Kč za 
předpokladu úhrady dlužné částky ve výši 100 000 Kč ve stanoveném 
termínu 
 
1153  - MZ  bere na  vědomí závěrečnou  zprávu o  plnění programu 
rozvoje města za období 1990-1994 
 
1154  - MZ  schvaluje rozpočtové  opatření č.  15/94 až 27/94 dle 
přiloženého materiálu 
Hlasováno o návrhu usnesení jako celku : přijato všemi hlasy 
 
Jednání posledního MZ v tomto  volebním období ukončil starosta v 
21,00 hodin. 
 
                                   Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                            starosta 
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Kuřim, 20.10.1994 
Zapsala Němcová 
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                      O v ě ř o v a t e l é 
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