
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 1/ 1993 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 25. ledna 1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: 
Ing.  arch. Vladislav  Růžička, ing.Karel  Pavelka,Štefan Mudroň, 
Josef  Peřina,  ing.  arch.  Alice  Jančová,  Ivana  Boleslavová, 
RNDr.Igor  Poledňák,  Yvona  Peřinová,  Zdeněk  Plšek,  MUDr.Zora 
Klírová,  JUDr.  Miroslava  Burianová,   ing.  Jiří  Urban, 
ing.   Vítězslav   Motyčka,   Jiří   Koláček,   Ladislav  Herman, 
ing.Vladimír  Řezanina,  Eduard  Moric,  ing.  Václav  Toman, Jan 
Herman,  Jaroslav Kobzinek,  ing. Jaromír  Němec, Josef Gambolis, 
Miloš Hejmala. 
Další přítomní vedoucí: 
odboru  výstavby  L.  Rozbořilová,  odboru  finančního  Z.  Kříž, 
správního dr. Vlasáková a tajemnice ing. Veselá. 
Omluveni: 
MUDr. Miluše Dvořáčková, ing. Jindřich Fikar . 
Neomluveni: 
Vladislav Zejda, ing. Miloš Krupica. 
 
1. Úvod 
Jednání  zahájil v  17.15 hodin  starosta.Zasedání  bylo svoláno 
obvyklou  cestou.  Při  zahájení  přítomno  23  osob-zasedání  je 
usnášeníschopné.Dále navrhl návrhovou komisi:dr.Klírovou a Jana 
Hermana. Hlasováno: 21 pro 
                     2 se zdrželi, schváleno. 
Starosta  podal návrh  na ověřovatele  zápisu:ing. Urban  a Miloš 
Hejmala. Hlasováno: 21 pro 
                     2 se zdrželi, schváleno. 
Připomínky k poslednímu zápisu nebyly a zápis je k nahlédnutí. 
 
Návrh programu  zasedání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Realizace dostavby náměstí-informace 
4. Vyhodnocení investičních akcí 
O programu hlasováno: jednomyslně schválen. 
 
2. Kontrola usnesení 
 
Usnesení 1182/92-transformace SPS Tišnovská. 
Informaci  podal Jan  Herman: byla  provedena důkladná inventura, 
rozlišen  majetek   státu  a  majetek  města.   Bylo  požádáno  o 
živnostenské  listy,  změna z "města"  na "technické služby" bude 
provedena  příští   týden.  IČO  zůstane   stejné,  registrace  u 
obchodního soudu  bude provedena po  vydání živnostenských listů. 
Některé nejasnosti se řeší s živnostenským úřadem a soudem. 
 
Usnesení 1144 a 1166/92. 
Ing.  Vybíral,  firma  Vybstav, se  zřekl  možnosti koupi objektu 
č.p.23 na nám.l.května.Starosta podal návrh: 
 



 
- MZ ruší usnesení číslo 1144 a 1166 z roku 1992, 
- město Kuřim nabízí do veřejné nabídky objekt č.p. 23 na náměstí 
  l, května za stejných podmínek. 
Dr.Poledňák  - navrhuje  šírší publicitu  v tisku  a 60-ti denní 
     oznamovací lhůtu, 
 
Dr.Vlasáková  -  poslední  oznámení  bylo  i  v tisku. V únorovém 
     zasedání  nebude možno  projednávat  -  neuplyne 30  dnů, na 
     dalším t.j. březnovém zasedání to bude podstatně více než 30 
     dní ale  ne celých 60 dnů, lhůta by měla stačit. 
Ing. Pavelka - jaké podmínky budou pro odprodej? 
Dr.Poledňák - stejné jako byly pro Vybstav. 
Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení: 23 pro.Schváleno. 
 
K usnesení 1168 
Oddíl plavců TJ TOS žádá město o dotaci na plavecké hodiny v areálu 
PA Kuřim. V MR již  projednáno viz usnesení č.8/93, t.j. návrh na 
celkem 18.144,-Kčs  a  189,-Kčs na jednu hodinu.Starosta informoval 
o  výši příspěvku města na 1 hodinu / 150,-Kčs/  v roce 1992. 
Ing. Řezanina -  je to oddíl TJ TOS.  Ať plavou za město a  ne za 
     TOS. 
Ing.Pavelka- tato diskuse byla i na radě. 
Starosta - problému bude projednávat představenstvo TOS, 
         - návrh na usnesení: 
MZ souhlasí s výší příspěvku města pro oddíl plavců TJ TOS celkem 
18.144,-Kčs t.j. 189,-Kčs na jednu plaveckou hodinu. 
Hlasováno: 22 pro 
            1 proti, schváleno. 
 
Dotaz Jana Hermana na zasedání 29.12.1992. 
Písemnou zprávu  na dotaz podal panu  Hermanovi starosta.O obsahu 
informoval:  od svolání  jednání  ve  věci výběru  stanoviště dne 
3.7.91 na  p.č.1981 byla dne  15.7. podána petice  občanů z ulice 
Smetanovy,  Otevřené,  Nové  a   Legionářské  s  protestem  proti 
umístění  restauračního zařízení.  Peticí se  zabývala i  rada. 
V místním šetření 26.7.91. za účasti OHS , ŽP a BVaK OSPO 
bylo konstatováno, že lokalita  k umístění pivovaru je nevhodná. 
O lokalitě na ul. Havlíčkova, s ohledem na restituci, nebylo možno 
jednat.  /č.j. 98/93/. 
Ing.Motyčka doplnil-správní orgán sice zamítl stavbu, ale problém 
     byl s  vlastnictvím parcely. Jeden  ze spolumajitelů písemně 
     projevil  nesouhlas  se  stavbou.   Další  jednání  by  bylo 
     bezpředmětné. 
 
3. Majetkoprávní úkony obce 
Problematiku uváděla dr. Vlasáková podle přílohy 2A : 
proluka na ul .Tyršova o výměře 744 m2 na p.č 634,635,636, za 
cenu 485.020,-Kčs.V oznamovací lhůtě se k záměru nevyjádřil žádný 
občan.  Na  jednání  se  dostavil  pan  Smíšek:  celý  záměr jsem 
inicioval.  Nepředpokládal  jsem  ale  tak  vysokou  cenu.  Je to 
nepřijatelné. 
Dr. Vlasáková: - buď pozemek zlevnit, 
               - zrušit záměr. 
Ing. Jančová : - nechat v nabídce za stanovenou cenu. 
Dotaz dr. Poledňáka na členění pozemku do parcel 
Ing.Pavelka - pozemek je členěn podélně 
O návrhu ing. Jančové hlasováno: pro 21, 
                                 zdrželi se 2. 
 



Pronájem 2 místností panu M. Zejdovi  na ul. Havlíčkova /příloha2/ 
Připomínky občanů k záměru nebyly. 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje pronájem  2 místností v ubytovně 
na ul.  Havlíčkova fě Zejda  za cenu 96,-Kčs za m2./Za  stejných 
podmínek/. Hlasováno: 23 pro - schváleno. 
 
 
Prodej  části cesty  na Červeném  vrchu namželům  Bučkovým ,  bez 
připomínek občanů. 
Návrh  na usnesení:  MZ schvaluje  odprodej 24  m2 z  p.č. 3474/1 
manželům Bučkovým za cenu 20,-Kčs za m2.. 
Hlasováno: pro 23, schváleno. 
 
Prodej části  cesty na Červeném  vrchu manželům Řezníčkovým,  bez 
připomínek občanů. 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje  odprodej 33 m  2 z p.č.  3475/5 
manželům Řezníčkovým za cenu 20,-Kčs za m2. 
Hlasováno: pro 23 - schváleno. 
 
Pronájem pro VRV Praha, bez připomínek občanů. 
Návrh na usnesení:MZ schvaluje dočasný pronájem části p.č. 3703 o 
výměře  90m2  VRV  Praha  za   cenu  2,-Kčs  za  m2  pro  uložení 
vodovodního potrubí do doby zřízení věcného břemene. 
Hlasováno: pro 23 - schváleno. 
 
Výkup komunikace Komenského od občanů, občané se nevyjádřili. 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje výkup části komunikace Komenského 
o výměře 443 m2 / od ulice  Vališovy po ulici Havlíčkovu/ za cenu 
100,-Kčs za m2./ Zvýšení ceny je z 33,-Kčs na 100,-Kčs v důsledku 
platnosti nové vyhlášky/ 
Dr.Poledňák  - navrhuji  odložit výkupy  pozemků než  budeme znát 
     rozsah výkupů. 
Ing.Němec  - kdysi  jsme se  pokoušeli vykupovat  po O,40  Kčs za 
     metr2, nebyly finance. Pozemky již jsou a budou dražší. Mělo 
     se  by   se  dát  postupně   do  pořádku,  proto   navrhuji 
     neodsouhlasit návrh dr.Poledňáka. 
Ing.Pavelka - máme vůbec zájem vykupovat? 
Lud.Rozbořilová  -Komenského je  nově zrekonstruovaná komunikace, 
     měla by se postupně vykupovat, je tam investice města 
Dr.Poledňák - kdo si dříve řekne, tomu se pozemek vykoupí? 
L.Rozbořilová - zde by měl být zájem města uvést do pořádku, tito 
     občané o výkup nežádali. 
Kladně se k výkupu  vyjádřili postupně: Ladisl. Herman, starosta, 
ing. Jančová a ing. Řezanina. 
Starosta dal hlasovat o protinávrhu dr.Poledňáka / nevykupovat/: 
     pro 1 
     proti 20 
     zdržel se 2, 
dále dal hlasovat o původním návrhu : 
     pro 20 
     proti:0 
     zdržel se 3. 
 
 
Pronájem zahrádky panu Nečasovi. 
Návrh  usnesení: MZ  schvaluje pronájem  zahrádky na  p.č. 220  o 
výměře 218m2 za 1,40Kčs za m2 panu Nečasovi. 
Hlasováno: pro 23 - schváleno. 
 
 



Prodej pozemku  paní Kateřině Vodkové,ul. Legionářská 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje  odprodej p.č. 214/2 o výměře 133 
m2 paní Vodkové za cenu 1.600,-Kčs. 
Jednání  se  zúčastnil  pan  Petr  Vodka  a  sdělil,  že  zájem o 
odkoupení pozemku mají i za tuto cenu. 
Hlasováno o usnesení: pro 20 
                      proti 3 
                      zdržel se 0. 
 
Prodej pozemku  manželům Vašekovým ul. Zahradní, 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje odprodej p.č. 373 o výměře 330 m2 

manželům Vašekovým za cenu 100,-Kčs za m2. 
Dr. Vlasáková  upozornila, že se  jedná o druhé  pásmo , je  tedy 
možno použít koeficient 2 a cenu 200,-Kčs za m2. 
K ceně se vyjádřil pan Vašek:  jsme ochotni odkoupit za 100,-Kčs, 
     jinak  budu  žádat  o  bezplatné  užívání,  na  pozemku máme 
     povolenou stavbu garáže. 
Lud.Rozbořilová   upřesnila-stavba   je   povolena   na   pozemku 
     Vašekových, mohou žádat o přístup ke garáži. 
Dr.Poledňák -  může tuto parcelu  využívat ještě někdo  jiný? Ne. 
     Pak za cenu odhadní, pro fyz. osobu, jak vyplývá z vyhlášky. 
M.Hejmala- 330 m2 je příliš velká plocha. 
Diskutována poloha parcely. 
Starosta přerušil jednání aby členové  zastupitelstva nahlédli do 
mapy: 18.10 - 18.15 hodin. 
Po přestávce  dr. Vlasáková znovu přečetla  návrh na usnesení jak 
je uveden výše a bylo hlasováno: 
     pro 16 
     proti 2 
     zdržel se 5 - schváleno. 
 
Schválení záměru města - pronájem pozemku Na Loučkách 
projednáno dle  přílohy 3 zápisu-pan Merta,  kterému byl pronájem 
20 m2 schválen, odstoupil od smlouvy. O pozemek má zájem pan Kala. 
Další pronájmy v uvedené lokalitě byly již v MZ zamítnuty.Rada po 
projednání navrhuje dát pozemek do veřejné nabídky. 
Dr. Vlasáková: 
Cena pronájmu  za m2 není  navržena. Podle inflace  by odpovídalo 
zvýšení  z 50  na 60  Kčs. V  době uzavírání  smluv na  stávající 
stánky neplatila  vyhláška města. Dnes by  lokalitě odpovídalo 3x 
více. Ve smlouvách jsou ceny sjednány jen do konce roku 92.Měl by 
se zohlednit koeficient u všech stánků. 
Ing. Jančová - navrhuji realizaci pozemku na stánek PNS, veřejnou 
     nabídkou za cenu 150,-Kčs za m2 a rok. 
Diskutován druh stánku, jednotnost. 
Hlasováno o návrhu paní Jančové:  pro 22 
                                  proti 0 
                                  zdržel se 1 - schváleno. 
Dr.  Vlasáková  -  je  nutno  stanovit  cenu  pronájmu i ostatním 
     stánkům v lokalitě 1. 
Ed. Moric-dosud byla cena 50,-Kčs za m2, 3 x více je mnoho. 
Ing.Pavelka-upozornil,  že  cena  za  pronájem  je  vyšší  než za 
     prodej,a návratnost je dlouhá. 
Ing. Jančová-cena 3 tis. ročně není mnoho. 
Starosta podal návrh: zvýšení ceny pronájmu pozemků na stánky na 
     150,-Kčs/m2/rok. 
Hlasováno: pro  21 
           proti: 0 
           zdržel se 2, schváleno. 
 



 
Schválení záměru-pronájem pozemku novému majiteli  stánku /dosud 
ZD Bořitov / projednáno podle přílohy 3A. 
Návrh na  usnesení: MZ schvaluje  záměr města pronajmout  účelově 
část p.č. 2139 o výměře 38,5 m2 novému majiteli prodejního stánku 
na dobu 10-ti let za cenu 150,-Kčs/metr2/rok. 
Diskutována poloha stánku, zda koeficient 3. 
Ing.Němec - vchod je z ulice Blanenská 
Ing. Pavelka - Bezručova, koeficient se liší. 
Ing.Jančová-navrhuji  za stejnou  cenu jako  stánky Na  Loučkách, 
     150,-Kčs. 
Hlasováno o návrh usnesení: 
     pro 21 
     proti 0 
     zdržel se 2 - schváleno. 
 
 
4. Realizace dostavby náměstí 
 
Informaci o průběhu prací na změně v návrhu dostavby podal starosta. 
Podal výklad  k nákresu. Atelier DOS  zpracuje změnu urbanistické 
studie do konce února 93, materiál bude předložen zastupitelstvu. 
 
5. Vyhodnocení investičních akcí 
 
Členům MZ rozeslán písemný materiál, příloha 5 
Ing.Jančová  diskutovala  pořadí   jednotlivých  akcí,  jak  jsou 
plánovány na rok 1993. 
Ing.Urban-poukázal, že v plánu  schází opravy vozovek na Podlesí, 
     např. Šmeralova, 
Jan  Herman-pokud   platí  pořadí,  pak   je  kanalizace  Podhoří 
     poslední?Parkoviště u pekárny je vázáno výstavbu kanalizace 
     v Koutě. 
M. Hejmala-současně s kanalizací je nutná rekonstrukce kanalizace 
     v Koutu, a ta není v plánu zahrnurta. 
Ed.Moric-plán byl postaven na základě finančních možností a neměl 
     by se dále rozšiřovat. 
Ing.Toman-  diskutoval  výběr  fy  na  akci  vodovod Pod Zárubou, 
     pracují s malým nasazením a bez ohledu na okolí. 
Diskuse o výběru firem. 
Ing. Řezanina - navrhuji doplnit plán akcí a projednat v komisi 
     výstavby. Opravovat jen co je majetek města-nejdříve provést 
     nutné výkupy. 
Starosta podal návrh na usnesení: 
MZ souhlasí s věcným obsahem materiálu, ukládá materiál doplnit o 
připomínky a projednat v komisi výstavby. 
Ing.Urban-priority akcí stanoví komise. 
Hlasováno o návrhu na usnesení: pro 22 
                                proti 0 
                                zdržel se 1. 
 
 
6. Sdělení 
Protest prokurátora proti vyhlášce "O aukčním řádu města Kuřimi"a 
vyhlášce "O převodu a pronájmu majetku města" 
Starosta  seznámil  s   obsahem  protestu  podle  přílohy:uvedené 
vyhlášky byly  vydány v rozporu se  zákonem s odvoláním na  §§ 14 
a16  z.č.367/90  ve  znění  z.č. 302/92 Sb.,kde je vymezen okruh 
působnosti obce. 
 



 
Dr.Poledňák-podle komentáře v časopisu S je taková vyhláška možná. 
     Výklad  by  měl  být  stejný  pro  všechny  okresy. Navrhuji 
     nehlasovat pro návrh a postoupit ČNR. 
Diskutován rozdíl mezi "závazným pokynem" a vyhláškou. 
Dr.Poledňák zopakoval svůj návrh. 
Ing.Pavelka-navrhl odvolat se proti prostestu prokurátora. 
Diskutováno     jak     projevit     nesouhlas     s    protestem 
prokurátora.Zástupce starosty cituje §62 zákona o obcích. 
Starosta informoval, že podle informace z OkÚ nejsou obce povinny 
     předkládat vyhlášky na prokuraturu, 
     -podal   návrh   na   usnesení: 
městské zastupitelstvo nevyhovuje  protestu prokurátora. 
Hlasováno: pro 22 
           proti 0 
           zdržel se 1. 
Přestávka od 19.20 až 19.35 hodin. 
 
Pronájem honitby 
Honební společenství Malhostovice-Nuzířov  žádají o nájem pozemku 
pro zajištění honitby dle  zákona. V podmínkách nájmu: 10,-Kčs/ha 
a rok jako nájemné, na dobu  10let pronájem 79,8 ha lesů, pastvin 
a ostatní plochy. 
Návrh na usnesení: 
MZ  schvaluje  pro  Honební  společenství  Malhostovice - Nuzířov 
pronájem pozemků v rozsahu 79,8 ha na cenu 10,-Kčs za ha a rok na 
dobu 10 let. 
Ed.  Moric -  je to  pro město  výhodné? Mělo  by se nechat zvěři 
     odpočinout. 
Starosta- nechť  se o honitbu  někdo stará, zvýší  stavu zvěře na 
     přiměřenou úrověň. 
Hlasováno: jednomyslně přijato. 
 
Usnesení vlády č. 715/92 
Starosta   seznámil    s   usnesením,   kde    vláda   doporučuje 
zastupitelstvům obcí,  které jsou vlastníky  objektů s nebytovými 
prostorami  uplatnit  při  pronájmu  orgánům  státní správy sazby 
maximálně do výše sazeb dle §1 vyhlášky 585/90Sb. 
 
Konkurenční privatizační projekt na Polikliniku Kuřim 
Informoval  ing. Pavelka-KPP  podán  v  řádném termínu  na okresní 
úřad.V sedmém týdnu bude kuřimská poliklinika projednána v komisi 
na úrovni okresu. 
 
Privatizace BVaK 
Starosta   informoval   o   propojení   vodovodního  okruhu  přes 
Lelekovice a Podlesí. 
Ing.Pavelka-veškerá   infrastruktura  je   zahrnuta  do   majetku 
Brna-města. Chceme se  též  svým majetkem  podílet   na   rozvoji 
hospodaření, jako akcionáři? Nevíme ještě jaký to bude mít dopad. 
Ing.Jančová-je to starost o majetek? 
Ing.Pavelka-město je napojeno na Březovský vodovod, jsme primerní 
     v systému. 
Zd.Kříž - jedná se o hospodaření s odpisy. 
Ing.Pavelka- na  obstaravatelskou činnost je  akciová společnost. 
     Brno-město  má asi  20%  zastoupení  majetkem, Kuřim  má též 
     majetek, ale nemá provozní majetek na provádění oprav atp. 
Ing.Němec podpořil účast v akciové společnosti. 
 
 



Ing.Pavelka-návrh na usnesení: 
MZ pověřuje  starostu a zástupce  starosty k jednání  s BVaK ,  k 
převodu infrastruktury ve městě do majetku města Kuřim. 
Hlasováno: 23 pro - schváleno. 
 
Různé 
Ing.Jančová  - k usnesení rady  277/92, při  jednání se zástupcem 
telekomunikací dr.Poledňák pouze hájil zájem města. 
 
Ing.Růžička  -  oznámil,že 29.1.93. se v kulturním domě bude konat 
společneský ples,který organizují zástupci města a TOS a.s.Kuřim. 
Pozval členy MZ. 
 
Ing.Řezanina-dotaz jak pokračuje výběr firmy pro výstavbu u Tosky 
Ing.Pavelka-prozatín není výsledek. Dále se jedná. 
 
Ing.Pavelka-  rybáři z  V.Bitýšky  dostali  výpoděď z  rybníku na 
Vysočině, mají zájem o Srpek.O převod Srpku do majetku města bylo 
požádáno, dosud je v jednání.  Prozatím je možný  pouze  pronájem 
od OSVaK. 
 
Ing.Jančová dotaz -co je se školkou na Zahradní? 
Ing.Pavelka-dosud není realizován převod, již bylo urgováno. 
 
I.Boleslavová-stížnost na nespolehlivost spojů. 
Starosta-v  jednání  je  omezení  linek  ČSAD, zavedení kyvadlové 
dopravy ČSD. Ještě není zřejmý dopad privatizace na dopravu. 
Ing.Pavelka-zastupitelstvo města Brna bude rozhodovat o vymístění 
místních linek z města, t.j. zrušení zastávky u divadla. 
Y.Peřinová- pak byl byl prioritní podchod na Vališově ul. 
 
 
7. Závěr 
Návrhová komise přednesla usnesení  zastupitelstva jak je uvedeno 
v příloze. 
Ing.Veselá  -  přečteny  byly  body,  které  nejsou  Usnesením MZ 
/nehlasovalo se/. 
Hlasováno o úplnosti usnesení: jednomyslně. 
Ve 20.10 hodin se omluvil a opustil zasedání ing. Motyčka. 
Ing.Pavelka  požádal  o  pomoc  při  obsazování  místa  vedoucího 
Technických služeb Kuřimi. 
Zasedání ukončil starosta ing.arch.Růžička v 20.20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuřim, 28.1.1993                  Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
 



 
 
 
Zapsala: ing. V. Veselá 
Přílohy: 
1.Presenční listina 
2.Schválené záměry města na odprodej a pronájem 
3.Návrh na schválení záměrů města 
2A a 3A Návrh na schválení záměru města 
4.Protest prokurátora včetně návrhu na usnesení 
5.Vyhodnocení investičních akcí v r.92 a plán 93. 
6.Plán jednání MR a MZ 
7.Usnesení MR ze 30.11.1992 
8.Usnesení MZ ze 14.12.1992 
9.Usnesení MR ze 21.12.1992 
10.Návrh návrhové komise na usnesení 
11.Usnesení MZ z tohoto jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jiří Urban                 Miloš Hejmala 

 


