
 
Městský úřad  K U Ř I M 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
                      Z á p i s   č. 3/1993 
 
 
ze  zasedání městského  zastupitelstva, konaného  dne 29.3.1993 v 
17,10 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi 
_________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni    :   Ing.arch.V.Růžička,    Ing.K.Pavelka,   Š.Mudroň, 
                MUDr.M.Dvořáčková,I.Boleslavová,RNDr .I.Poledňák, 
                Y.Peřinová,   V.Zejda,    Z.Plšek,   Ing.J.Fikar, 
                MUDr.Z.Klírová, JUDr.M.Burianová,  Ing.M.Krupica, 
                J.Koláček, Ing.V .Řezanina,  E.Moric,  J .Herman, 
                Ing.J.Němec,  J.Gambolis,   M.Hejmala,  L.Hermna, 
                Ing.V.Toman, J.Kobzinek 
 
Omluveni     :  J.Peřina - písemná omluva 
                Ing.arch.Jančová 
 
Neomluveni   :  Ing.V.Motyčka, Ing.J.Urban 
 
Jednání  MZ  zahájil  starosta  Ing.arch.Růžička.  Zasedání  bylo 
svoláno  obvyklou  formou,  t.j.  městským  rozhlasem a pozvánkou 
členům zastupitelstva. 
Jednání je přítomno 21 členů MZ, je tedy usnášenischopné. 
 
Ing.Růžička přednesl složení návrhové komise : 
Dr.Poledňák, Ing.Řezanina 
Hlasováno o návrhu : pro 21 
Složení návrhové komise bylo odsouhlaseno. 
 
Za ověřovatele zápisu byli  navrženi : 
J.Koláček, Ing.J.Fikar 
Hlasováno o návrhu : pro 20 
                     zdrž.1 
 
Zápis  z minulého  zasedání  MZ  byl ověřovateli  podepsán, proti 
zápisu nebylo námitek ani připomínek. 
 
Pro dnešní jednání MZ přednesl Ing.Růžička následující prograsm : 
1) Kontrola usnesení 
2) Návrh na stanovení záměrů  na prodej nebo pronájem nemovitostí 
   v majetku města  Kuřimi 
3) Schválené záměry města na odprodej nebo pronájem nemovitostí v 
   majetku města 
4) Návrh  novely vyhlášky města Kuřimi o místních poplatcích 
5) Zrušení vyhlášek 
6) Výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 1992 
7) Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 1993 
8) Realizace projektu "Security agentur Zero Brno" 
9) Různé 
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Dr.Poledňák  -  navrhuje  vyřadit  z  projednání  bod týkající se 
                pozastavení výkonu obecně platných vyhlášek města 
                Kuřimi 
Ing.Růžička  -  všichni neznají obsah dopisu 
Hlasováno o návrhu změny programu : pro   l 
                                    proti 19 
                                    zdrž. 1 
 
Hlasováno o navrženém programu : schváleno všemi přítomnými členy 
 
1) KONTROLA USNESENÍ : 
   ----------------- 
   Usneseni MR  i MZ všichni  obdrželi, usnesení jsou  plněna, na 
   příštím jednání MZ bude podána komplexní zpráva. 
 
   M.Hejmala - dotaz k usnesení MR č. 56/93 
   Ing.Růžička - záležitost se vrátí k projednání v MR 
 
 
2) NÁVRH NA STANOVENÍ ZÁMĚRU NA PRODEJ NEBO PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ 
   V MAJETKU MÉSTA KUŘIMI 
   ------------------------------------------------------------- 
 
   1.  Jan Havel,  Kuřim, Jungmannova  865 -  žádost o  přidělení 
       zahrádky o výměře 45 m2 na parc.č. 1594 k.ú. Kuřim. 
       MZ schvaluje  adresný projnájem panu  Havlovi za cenu  dle 
       schvál. kalkulace 1,60 Kč/m2 a rok 
       Hlasováno o návrhu usnesení : pro   21 členů MZ 
 
   2.  manž.Žilíkovi,  bytem  Kuřim,  Malá  Česká 1241 žádají o 
       odprodej p.č. 1138/27 o výměře 200 m2. 
       MZ schvaluje  adresný odprodej p.č.  1138/27 o výměře  200 
       m2 manž. Žilíkovým za cenu 50,-Kč/m2. 
       Hlasováno o návrhu : pro 21 
                            zdrž 1 
 
V 17,20 hod. se dostavila na jednání MZ MUDr. Dvořáčková. 
 
   3.  manž. Hermanovi,  bytem Kuřim,  Malá Česká  1248 žádají  o 
       odprodej par.č. 1138/30 o výměře 182 m2. 
       MZ  schvaluje záměr  města odprodat  manž. Hermanovým p.č. 
       1138/30 o výměře 182 m2 za cenu 50,-Kč/m2 
       Návrh přijat jednomyslně. 
 
   4. Josef Gregor, bytem Kuřim,  Třebízského 336 žádá o odprodej 
      p.č. 356 o výměře 108 m2 za cenu 100,-Kč/m2. 
      V.Zejda - Tpřip.k výši ceny,  jedná se o prudkou mezu, jako 
      zahradu lze těžko využívat. Navrhuje cernu 50,- Kč/m2 
      J.Koláček - lokalita je bez meze 
      Hlasováno o návrhu p. Zejdy t.j. cena 50,-Kč/m2 
      pro :     6 
      proti    10 
      zdrž.     6  Návrh nebyl přijat 
      Hlasováno o původním návrhu t.j.100,-Kč/m2 
      pro      17 
      proti     0 
      zdrž.     5  Návrh odsouhlasen. 



 
 


