
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 4/1993 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 3.5.1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, Ing.K.Pavelka, Š.Mudroň, J.Peřina, 
           MUDr.M.Dvořáčková,  Ing.arch.A.Jančová, I.Boleslavová, 
           RNDr.I.Poledňák,  Y.Peřinová,   Z.Plšek,  Ing.J.Fikar, 
           MUDr.Z.Klírová,    JUDr.M.Burianová,    Ing.M.Krupica, 
           Ing.J.Urban,Ing.V.Motyčka,     J.Koláček,    L.Herman, 
           Ing.V.Toman, J.Gambolis, M.Hejmala 
 
Omluveni : E.Moric, Ing.Němec, J.Herman, V.Zejda 
Neomluveni : J.Kobzinek, Ing.V.Řezanina 
Jednání MZ zahájil Ing.Růžička, požádal přítomné o dochvilnost. 
Jednání  MZ  bylo  svoláno   obvyklou  formou,  t.j.  členové  MZ 
pozvánkou,  ostatní  místním  rozhlasem.  Jednání  je přítomno l9 
členů - MZ je tedy usnášenischopné. 
 
Složení návrhové komise : J.Peřina, M.Hejmala 
Hlasováno o návrhu      : pro   17 
                          zdrž.  2 
 
Za  ověřovatele   zápisu  byli  navrženi   :  Ing.arch.A.Jančová, 
                                              I.Boleslavová 
Hlasováno o návrhu      : pro   17 
                          zdrž.  2 
 
Zápis   z   minulého   jednání   MZ   byl   ověřen  pouze  jedním 
ověřovatelem.Ing.Růžička požádal členy MZ,  aby do termínu daného 
jednacím  řádem zápis  ověřili. Materiály  jsou vždy  do l  týdne 
připraveny k podpisu. 
 
Ing.Růžička přednesl program jednání : 
1) Připomínky k usnesení 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Zpráva o kultuře ve městě 
4) Změna předpisu o odměňování 
5) Různé 
 
V 17,15  se  dostavil  na  jednání  MZ  Z.Plšek,  MUDr.Klírová  - 
přítomno 21 členů MZ. 
 
Ing.Fikar  - dotaz,  zda bude na programu dnešního  jednání m.j. 
             projednávána stížnost obč. ul. Hybešovy (střelnice) 
Ing.Růžička- v této  záležitosti bylo  jednání na  MěÚ v Kuřimi, 
             výsledek  bude   znám  během  14-ti   dnů,  MZ  bude 
             informováno 
 
Hlasováno  o programu  jednání  :  návrh přijat  všemi přítomnými 
členy 
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1) Připomínky k usnesení 
   - nebylo žádných připomínek. 
 
 

2) Majetkoprávní úkony 
 
a) Snížení nájemného ze zahrádky  na p.č. 2220 pí. Musílková. 
   Návrh na usnesení : MZ  schvaluje snížení nájemného ze zahrádky 
                       na  p.č.  2220  nájemci  pí.  Musílkové  o 
                       0,10,-Kč/m2 a rok z důvodu omezení nájemce 
                       inženýrskou sítí 
   Hlasováno o návrhu usnesení : pro 21 členů MZ 
   Ing.Jančová - dotaz, kolik činí sleva na nájemném 
   Ing.Růžička -  vysvětlil důvod snížení -  trasa vodovodu v ul. 
                  Pod Zárubou 
 
 
b) manž.  Tišší - odprodej pozemků  parc.č. 3460,3462,3463,3464 a 
   3465 k.ú. Kuřim 
   M.Hejmala - dotaz, jaká je výměra pozemků, jak je pozemek nyní 
               využíván 
   Dr.Vlasáková - upřesnila výměry, pozemek je převážně zatravněn 
   Návrh na usnesení : MZ  zamítá žádost manž. Tichých o odprodej 
                       parc.č.  3460,3462,3463,3464  a  3465 k.ú. 
                       Kuřim 
   Hlasováno o návrhu usnesení : návrh všemi hlasy přijat 
 
c)  Odprodej poz.parc.č.  3248  k.ú.  Kuřim manž.  Přikrylovým na 
    stavbu rodinného domu 
    Dr.Burianová - omluvila nepřítomnost manž.Přikrylových, ti za 
    vykoupený RD pro stavbu  sídl. Brněnská dostali zaplaceno cca 
    l50 tis.  Kč , cena 100,-Kč/m2  za pozemek je  příliš vysoká, 
    žádají snížit cena na polovinu, t.j. 50,-Kč(m2 
    M.Hejmala - dotaz, o jaký  pozemek v souvislosti s výkupem RD 
                přišli? 
    Ing.Jančová   -   náhradní   pozemek   byl   manž.Přikrylovým 
                      přislíben? 
    Dr.Dvořáčková -   cena dle znaleckého posudku bude nejnižší 
    Dr.Vlasáková  -   zodpověděla shora uvedené dotazy 
    Ing.Urban - navrhuje pozemek rozdělit na dvě stav.místa 
    Ing.Růžička   - nutno zvážit, jak pozemek rozdělit 
    Ing.Pavelka  - navrhuje  žádost vrátit  žadateli k vyjádření, 
                   záležitost s dělením pozemku projednat v komisi 
                   výstavby 
    Hlasováno o protinávrhu usnesení : pro   20 
                                       zdrž.  1 
 
d) Dr.Vlasáková  - informovala, že dnešního  dne t.j. 3.5.1993 se 
                   dostavil na MěÚ v Kuřimi pan  Hanák, jemuž byl 
                   schválen  odprodej   agitačního  střediska  na 
                   Podlesí  s  tím,  že  od  smlouvy  odstupuje z 
                   finančních důvodů 
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   Dr.Poledňák  -  dotaz, zda pan Hanák  toto své stanovisko podal 
                   písemně 
   Dr.Vlasáková -  ano, existuje zápis 
                -  připomenula, že  pozemek nebyl  ve vlastnictví 
                   města, ten pan Hanák  koupil od vlastníka, nyní 
                   je ochoten  pozemek odprodat tomu,  kdo projeví 
                   zájem  o agitační středisko 
 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje záměr města  odprodat agitační 
                     středisko na Podlesí formou nabídky 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro  20 
                               zdrž. 1 
 
e) Pan Malý Zdeněk, fa ZDYVA  - žádost o přehodnocení usnesení MZ 
   ze dne 29.3.1993 
   Ing.Fikar  -  navrhuje  všem  stejné  podmínky  -  u  p.Malého 
                 navrhnutá cena 650,-Kč,  u p.Tulka 150,-Kč. Toto 
                 je nelogické, proč toto děláme ? 
   Dr.Vlasáková - vysvětlila - p.Tulkovi byla cena schválena před 
                  platností vyhl. o  koeficientech, je třeba toto 
                  přehodnotit 
   Dr.Poledňák  - není  pravda,  že  máme  cenu, kterou požaduje 
                  vyhláška. Je posudek na tento pozemek ? 
   Dr.Vlasáková - není 
   Dr.Poledňák  - cena  je  špatně  vypočítaná, správní  odbor má 
                  vypočítat, jaká je cena podle vyhlášky 
   Dr.Vlasáková - cena není  špatně vypočítaná, cena 130,-Kč bude 
                  podle znaleckého posudku,  znal.posudek se dělá 
                  podle vyhl. č. 393 
                  správní odbor  předkládá cenu, také  nemusí, MZ 
                  může  cenu  stanovit  samo,  tady  už je návrh, 
                  samozřejmě můžete cenu snížit, zvýšit 
   Ing.Jančová  - tato  stavba byla  ve stav.komisi  projednávána 
                  celkem 4x, z toho 3x zamítnuta z urbanistického 
                  hlediska,  nikdy  nebylo  vyjádření jednoznačně 
                  kladné.  Hodnotili  urbanisté,  Povodí  Moravy, 
                  doprava, neměli  bychom dávat do  popředí zájmy 
                  podnikatele vzhledem k urbanistickým zájmům. 
                  Pak  vznikají  stavby,   které  hodnotíme  jako 
                  velice  negativní.  Rada  se  rozhodla záporně, 
                  nakonec i min.zastupitelstvo,  nevím proč vůbec 
                  tento návrh zde znovu je a je kladný-opačný než 
                  bylo  rozhodnuto  ve  stav.komisi,  v   radě  a 
                  zastupitelstvu. 
  Ing.Růžička  -  podmínky  směřovány  na  stát.  správy splněny, 
                  stanoviska vyhověla požadavkům org. st. správy. 
                  I min.rozhodování 12 členů MZ pro svědčí o tom, 
                  že nikdo nebyl výrazně proti 
  Ing.Jančová  -  každopádně rozhodnutí vyznělo záporně 
  M.Hejmala - dovolím si říct něco - prohlašuji tento bod jednání 
              za  zmatečný, navrhuji,  aby byl  vyňat z  programu 
              jednání.Přikláním  se k  názoru p.Jančové,  protože 
              vůbec  není rozhodující,  kolik členů  MZ se sejde, 
              dnes  je  nás  méně  než  posledně  a  opět  budeme 
              schvalovat  něco,  co  už  se  jednou zrušilo.Je to 
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              zmatečné i z toho hlediska, že v návrhu je napsáno, 
              že se žádá o přehodnocení usnesení MZ z 29.3.Ale to 
              usnesení  vůbec  není,  nemůže  jít  o přehodnocení 
              usnesení.Ptám se 2x, proč  to tedy není v usnesení, 
              v  usn.jsou  pouze   kladné  výsledky  hlasování  a 
              záporné ne, čili je to formálně nesprávné za druhé, 
              to  se  přece   nedělá.Zbytek  vol.  období  můžeme 
              strávit    na   nějaké    revizi   všech    možných 
              usnesení.Když  MZ   něco  odhlasuje  a   nedošlo  k 
              závažnému porušení zákona, nedošlo k závazné změně 
              dopadu na obecní záležitosti, nemáme právo usnesení 
              revokovat. Z jakého titulu. 
Ing.Růžička - kde je napsáno, že nesmíme revokovat  ? 
 
M.Hejmala   - z jakého titulu 
Ing.Růžička - z jakého titulu ano 
M.Hejmala -  můžeme revokovat z titulu  porušení zákona, z titulu 
             stížnosti na usnesení  zastupitelstva podle zák. 456 
             a můžeme revokovat k  zásadní změně  podmínek, které 
             v určité  věci vzniknou. V  tomto vznikly jedině  ty 
             zásadní změny,já  to řeknu tak, jak  jsem to slyšel, 
             že pan Malý nás  členy   zastupitelstva   prohlašuje 
             veřejně  za osoby  špatné, dokonce  za pitomce  a že 
             vytváří   veřejné   mínění,   jak   si  může  taková 
             společnost dovolit odhlasovat něco, co není  v  jeho 
             prospěch.Takto  mně  to  prezentovali  občané.Já  to 
             říkám tak, jak jsem to slyšel. 
Dr.Poledňák - žádá osobní téma opustit 
              Není  pravda,  že  bychom  nemohli  navrhovat změnu 
              usnesení.Každý má právo předkládat návrhy, jestliže 
              je  něco schváleno.  Každý kdykoliv  může navrhovat 
              něco   jiného.Rada,    členové   zastupitelstva   a 
              starosta. Domnívám  se, že tady  schvalujeme záměr, 
              minule byly  námitky o tom,  že občané jsou  proti, 
              kteří bydlí  v okolí. Je namístě  podle mého názoru 
              záměr  vyhlásit,  aby  další  námitky  občanů kteří 
              bydlí v okolí  se  zde  shromáždily a mohli jsme je 
              posoudit. Záměr  ještě neznamená, že  bychom občanu 
              prodávali. 
Ing.Růžička - souhlasí s návrhem Dr.Poledňáka 
L.Herman  - obnovit  jednání o  záměru města  ještě neznamená, že 
            nemůžeme toto jednání  obnovit, záměr znovu vyhlásit, 
            když se na tomto  dohodneme.Má pravdu pan Hejmala, že 
            v  usnesení  zamítnutí  záměru  chybí.  Tam  je ovšem 
            otázka ověřovatelů,  nebo toho, kdo  to měl zachytit, 
            že to  tam opravdu chybí. Toto  vše by nemělo zamezit 
            lidem  bydlícím  v  sídl.  Na  Loučkách,  aby  měli 
            kde kvalitně nakupovat. Co  se týká ceny, měli bychom 
            jít s cenou níž s ohledem na základové poměry. 
Dr.Poledňák -  upozorňuji na to, že  návrh nemusel být zamítnut.V 
               naší  místní  vyhl.je  napsáno,  že nepřijme-li MZ 
               žádné  usnesení  ve  věci,  je záměr zrušený.Tímto 
               ho obnovujeme. 
 
 



 
                              - 5 - 
 
Ing.Fikar - odpověď Ing.Jančové - cituji z nim. zápisu (p.Zejda) 
            stanovisko kom.výstavby - řešit v rámci celého území, 
            úz.plánu  města Kuřimi,  komise dala podmínku vyřešit 
            parkovací  plochy,  k  dnes  předloženému  návrhu  se 
            komise  nevyjadřovala.  Zprac. reg.plánu Ing.Dokoupil 
            byl na  místě samém, návrh  schválil - je  potřeba se 
            domluvit a ujednotit návrh 
Ing.Jančová  -  dodává,  že  Ing.Dokoupil  se  k  druhému  návrhu 
                vyjádřil v podstatě negativně 
Ing.Motyčka  -  objasnil  projednání  celé  záležitosti v komnisi 
                výstavby 
l) duben 1992 - zamítnuto 
2) p. Malý  - předložil další žádost - v  červnu komise řešila na 
   místě samém zda plochu zastavět či ponechat park 
3) září  1992  -  znovu  projednávána  žádost  v komisi za přít. 
   starosty,  Ing.Dokoupila (komise  se  sešla  v malém  počtu) - 
   stanovisko - všichni záměr jednoznačně odmítli 
4) v září 92 dopis p. Malému 
5) p.  Malý podal odvolání  - v listopadu  92 znovu projednáváno, 
   komise většinou hlasů rozhodla p.Malému vyhovět 
6) leden  93 další jednání-  vyžádáno stanovisko odboru  dopravy, 
   Povodí  Moravy aj.  - vyjádření  jsou kladná,  parkovací místa 
   - vyhověno 
 
Ing.Růžička - dle skici nelze  posoudit, jak stavba bude vypadat, 
pan  Malý  nechal  studii  dopracovat,  byly  předloženy  veškeré 
informace org. státní správy 
Ing.Toman  -  vadí  mi  prostorový  náčtr  z "ptačí perspektivy", 
              objekt se změní po zástavbě 
M.Hejmala  -  vracím se k tomu, co jsme řekl 
              Jak si  můžeme dovolit změnu  rozhodnutí. Byli jsme 
              dostatečně    informováni,   nehlasoval    jsem   z 
              neinformovanosti 
Dr.Poledňák - můžeme podávat návrhy,  p. Malý podal  návrh, rada 
              projednala, navrhla MZ k projednání 
Ing.Fikar - k navrhovanému programu  nebylo připomínek - bod bylo 
            možno žádat vyloučit z jednání 
Ing.Růžička - můžeme polemizovat ,  slovo, jak si můžeme dovolit, 
              se mi zdá poněkud silné, já si "mohu dovolit" 
L.Herman    - nikde není zakázáno vrátit se k projednání stejné 
              věci 2x.  V prvé řadě je  třeba zohlednit situaci v 
              zásobování 
Ing.Jančová - pokud se týká  zásobování, p. Malému byla nabídnuta 
              náhradní plocha na sídl. Na Loučkách 
Ing.Pavelka - navrhuji ukončit diskusi,  vrátit se ke  schválení 
Ing.Růžička - doplňuje  předložený  návrh  usnesení ...  za cenu 
              130,-Kč bez koeficientu 
Dr.Poledňák - T-přip.- účelový prodej  fyzické osobě -  koef. se 
              nevztahuje. Cena  je vypočítaná špatně,  p. Malý je 
              fyzická osoba 
              Znovu chci připomenout, že schvalujeme záměr, který 
              bude 30 dnů viset, každý se může k němu vyjádřit 
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Dr.Vlasáková- v tom případě je třeba přehodnotit cenu p.Opálkovi 
Hlasováno o návrhu usnesení s doplněním Ing.Růžičky 
pro   12 
proti  3 
zdrž.  6 
Návrh nebyl přijat. 
Dr.Poledňák - podle vyhl. nebyl odsouhlasen žádný návrh, nic není 
definitivně  vyřešeno,   kdokoliv  může  podat   návrh  k  novému 
projednání 
 
 
Schválené záměry města na odprodej nebo pronájem majetku města : 
 
l) Záměr odprodat  p.č. 1138/27 k.ú. Kuřim o  výměře 200 m2 manž. 
   Žilíkovým 
   V 18,15 se vzdálil Dr.Poledňák 
   Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  odprodej p.č. 1138/27 o 
                           výměře  200 m2  manž.Žilíkovým za cenu 
                           50,-Kč/m2 
   Hlasováno o návrhu   :  pro   19 
                           zdrž.  1 
 
2) Záměr odprodat  p.č. 1138/30 k.ú. Kuřim o  výměře 182 m2 manž. 
   Hermanovým 
   Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  odprodej  p.č. 1138/30o 
                           výměře 182 m2 manž. Hermanovým za cenu 
                           50,-Kč/m2 
 
3) Záměr  odprodat p.č. 356m  o výměře 108  m2 manž.Gregorovým za 
   cenu 100,-Kč/m2. 
   Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje odprodej p.č.  356 o výměře 
   108 m2 manž.Gregorovým za cenu 100,-Kč/m2. 
   p.Gregorová   -  podala   jsem  odvolání,   respektujeme  cenu 
   50,-Kč/m2 
   M.Hejmala  -  dotaz,  za   jakou  cenu  byl  prodáván  pozemek 
                 manž.Vašekovým 
   Dr.Vlasáková - za cenu 100,-Kč/m2 
   Ing.Růžička -  vyzval přítomné, aby  se vyjádřili k  navrženým 
                  cenám 
Hlasováno o návrhu usnesení :   pro    19 
                                proti   1 
V tom případě manž. Gregorovi odstupují od svého požadavku. 
 
4) Pronájem  části p.č. 293/1  na nám.l.května za  účelem zřízení 
   stánku za cenu 50,-Kč/m2 s  roční valorizací na dobu neurčitou 
   s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. 
Ing.Fikar -  nutno doplnit "s roční  valorizací podle statistické 
             ročenky" 
Dr.Vlasáková - toto bude ve smlouvě 
               Ing.Janoušek, který jednání  vyvolal, se k uvedené 
               nabídce nevyjádřil, možná upustil od záměru 
Ing.Jančová - toto bylo projednáváno ve stavební komisi, není jak 
              řešit soc.zařízení - odkanalizování atd. 
M.Hejmala   - dotaz,  do  kdy  v  tomto  prostoru bude autobusové 
              nádraží 
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Ing.Růžička - do doby dostavby penzionu 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro     17 
                               proti    3 
 
5) Pronájem přístěnku pod schody Dělnického domu v Kuřimi skupině 
   ŠTVANCI za cenu provizoria 96,-Kč/m2. 
Návrh usnesení : MZ schvaluje  pronájem přístěnku pod schody v DD 
                 na zřízení skladu šerm.  skupině ŠTVANCI za cenu 
                 96,-Kč/m2 a rok. 
K předloženému návrhu usnesení  nebylo připomínek, návrh schválen 
všemi přítomnými. 
 
6) Pronájem zahrádky na p.č. 1594  o výměře 45 m2 p. Janu Havlovi 
   za cenu 1,60,-Kč/m2 a rok. 
   Na jednání se vrátil Dr.Poledňák. 
Návrh usnesení : MZ schvaluje pronájem zahrádky o výměře 45 m2 na 
                 p.č. 1594 p.Havlovi za cenu 1,60,-Kč/m2 a rok 
Hlasováno o návrhu :  pro  21 členů MZ 
 
7) Odprodej objektu býv. MěÚ v Kuřimi 
Návrh na usnesení :MZ schvaluje odprodej obj.bývalého MěÚ čp.23 a 
                   části  čp. 182  a.s. Česká  spořitelna Brno za 
                   cenu: objekty dle znaleckého posudku a pozemky 
                   za 5-ti násobek odhadní ceny t.j. cca za l 800 
                   tis.Kč. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 21 členů MZ 
 
8) Návrh  na zrušení usnesení č.  1118 ze dne 28.9.1992  na výkup 
   ul.B.Smetany 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro   20 
                               zdrž. 1 
 
9) Dr.Vlasáková - požádala o projednání majetkoprávní záležitosti 
   -   legalizace  přidělení   služebního  bytu   na  ZŠ   Kuřim, 
   Komenského.  Uvedený  byt  od   září  1992  užívá  učitel  pan 
   Rostislav Ekl. V dubnu 93 došlo  k předání bytů v obj. škol od 
   školského  úřadu.  S  p.Eklem  nebyla  sepsána školským úřadem 
   nájemní smlouva. 
   Návrh na  usnesení : MZ schvaluje  pronájem služebního bytu na 
                        ZŠ  Kuřim,   Komenského  panu  Rostislavu 
                        Eklovi  s  tím,  že  nájemní smlouva bude 
                        uzavřena  na dobu  určitou a  pronájem je 
                        vázán trváním výkonu  práce učitele na ZŠ 
                        Komenského (Tyršova). 
   M.Hejmala -  lze takto uzavřít nájemní  smlouvu, když přestane 
                učit, dostane soudní výpověď? 
   Ing.Krupica  - služební byty - výhradně pro školníky 
   Dr.Vlasáková - obsazení bytu - domluva ředitele s p.Eklem 
   Š. Mudroň    - na ZŠ Komenského není třeba školník - údržbář 
   Dr.Vlasáková - není záměr, odsouhlasujeme přímo pronájem 
   Ing.Pavelka  - jestliže  to není  služební byt,  pak tento  je 
                  obsazen neoprávněně 
   Ing.Jančová  - byt  je  obsazen  učitelem,  když  školník byt 
                  nepotřebuje 
   Dr.Vlasáková - z naší vyhlášky je tento byt vyčleněn 
   L.  Herman   - do  bytu,   na  který  nebyl  dekret  se  někdo 
                  nastěhoval? V tom případě se zdržím hlasování. 
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   M.Hejmala    - připomenul  novelu  přestupkového  zákona  - dle 
                  kterého  může  být  udělena  pokuta  do výše 50 
                  tis.Kč 
   Ing.Fikar    - jak někdo mohl vniknout do areálu školy, kdo mu 
                  dal klíče ? Na dnešním jednání měl být přítomen 
                  ředitel školy, aby celou situaci objasnil 
   Ing.Pavelka  - byt je užíván bezesmluvně 
   L.Herman     - navrhuji vzít situaci na vědomí 
   Dr.Vlasáková - nelze pouze vzít na vědomí 
   Ing.Fikar -  návrh usnesení -  do příštího jednání  MZ přizvat 
                ředitele,  nechť  vysvětlí  situaci,  následně MZ 
                zaujme stanovisko k předmětné záležitosti 
 
I.Boleslavová -  byt nebyl veden jako  služební byt. Obsazením je 
                 vyřešila ostraha objektu školy, umístění učitele 
Ing.Fikar     - v jaké pravomoci toto ředitel mohl udělat ? 
J.Koláček  - diskuse  je  zcela  zbytečná, domluva  mezi školským 
             úřadem a  ředitelem školy (ostraha, potřeba učitele) 
 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Fikara :  pro   2 
                                      proti 17 
                                      zdrž. 2 
Hlasováno o návrhu usnesení 
                                   :  pro   17 
                                      proti 1 
                                      zdrž. 3 
 
 
 
10) Odpověď z OKÚ Brno-venkov - pozastavení platnosti o převodu a 
    pronájmu majetku města 
    Dopis přečetl Ing.Růžička 
    Návrh  na   usnesení  :  MZ  bere  na  vědomí upozornění OkŮ 
                             Brno-venkov   ve   věci  pozastavení 
                             vyhlášky   o   převodu   a  pronájmu 
                             majetku města 
   Hlasováno o návrhu usnesení :  pro 21 členů MZ 
 
V l8,50 hod, přestávka v jednání MZ. 
V 19,20 pokračováno v jednání MZ. 
 
 
 

3) Kultura ve městě Kuřimi 
 
Ing.Růžička  -  je  to  zpráva  neradostná ,  řešení se nabízí ve 
spolupráci s učilištěm TOS, ZUŠ a ZŠ. 
Jeví  se možnost  využití nádvoří  zámku (když  nebereme do úvahy 
majetkové   poměry)   pro   pořádání   např.  "Kuřimské  kulturní 
léto".Zámeckou   dvoranu  upravit   pro  letní   kino,  koncertní 
představení- jedná se o uzavřený prostor, nikdo nebude rušen. 
Ing.Růžička - přednesl návrh usnesení 
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l) MZ bere  na vědomí zprávu o stavu  a úrovni kulturních aktivit 
na území města  Kuřimi a pověřuje MR ke stanovení záměru na další 
využití Dělnického domu. 
2)  MZ   pověřuje  MR  vytvořit  program   pro  uskutečnění  akcí 
"Kuřimského  kulturního  léta  1993"  včetně vyčlenění finančních 
prostředků k realizaci tohoto záměru. 
MZ  schvaluje zahrnutí  finanční částky  do 150.000,-Kč  k návrhu 
rozpočtu  pro rok  1993 pro  uvedený záměr.  O čerpání fondu bude 
rozhodovat městská rada. 
Hlasováno o usnesení ad l)  přijato všemi 21 členy MZ 
 
Dr.Poledňák - nevěřím,  že MR a kulturní komise  jsou zárukou, že 
              ve městě budou pořádány kulturní akce 
              Kulturní  akce  je  třeba  organizovat, to vyžaduje 
              kulturního ducha" 
Ing.Jančová - podporujme menší činnost,  složky, které ve  městě 
              nezemřely 
 
Hlasováno o návrhu usnesení ad 2) pro    19 
                                  zdrž.   2 
 
 

4) Vnitřní předpis o odměňování 
 
Zprávu podal ved. fin. odboru p. Kříž. 
Ing.Fikar -  dotaz, zda něco může  nabývat účinnosti od l.l.1993, 
             když se toto schvaluje 13.4.1993 
Dr.Burianová - vysvětlila 
               Aby  nařízení  nabylo  účinnosti,  musí  vyjít  ve 
               Sbírce zákonů, ta někdy pokulhává za účinností 
               Při  schvalování  si  termín  můžeme  stanovit jak 
               chceme, když schválíme ode dneška, tak je to ode 
               dneška, nemusí být zpětně 
Ing.Fikar  - chci,  aby toto  bylo v  zápise " můžeme schválit jak 
             chceme" 
Ing.Fikar  - nesouhlasí  se schvalováním  předpisu o  odměňování, 
             když  máme  pouze  rozpočtové  provizorium, navrhuje 
             otázku  projednat  až  při  sestavení  definitivního 
             rozpočtu 
p.Kříž  -    v rozpočt.provizoriu v kpt.719  byly všechny  částky 
             rozpočtovány 
Ing.Růžička -  vyzval přítomné, zda  jsou ještě nějaké  dotazy či 
               připomínky  k  předloženému  vnitřnímu  předpisu o 
               odměňování, nebylo tomu ta. 
Hlasováno  o návrhu  usnesení :  MZ schvaluje  vnitřní předpis  o 
                                 odměňování  orgánů  města. První 
                                 odměna  bude za  období l-6/93 a 
                                 nadále čtvrtletně. 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Fikara :  pro   2 
                                      proti 16 
                                      zdrž. 3 
 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení :   pro   18 
                                            proti 2 
                                            zdrž. 1 
Materiál odsouhlasen. 
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5) R ů z n é 
 
a)Ing.Pavelka  - seznámil  s obsahem  dopisu firmy  LINDE, kterým 
                 informují, že v etapě  výběru město Kuřim nebylo 
                 vybráno, firma odstupuje od dohody s námi. 
  Ing.Růžička  - akce byla pro náš školou 
  Dr.Poledňák  - dotaz, kolik fin.prostř. bylo čerpáno na studii 
  Ing.Růžička  - řádově 5.000,-Kč 
 
b)Zpráva o kabelové televizi 
  Ing.Pavelka  -  informace  k  3.5.1993  cca  600  zájemců,  SBD 
                  vypracuje samostatný seznam zájemců 
  Ing.Urban    - dotaz, zda je počítáno i s Podlesím 
  Ing.Pavelka  - ano, už je 70 zájemců 
  M.Hejmala    - dotaz, zda se vyřeší lepší příjem 
  Ing.Růžička  - ano, dle zatímních měření  by měla být centrální 
                 stanice   umístěna   na    ul.Školní,   kde   je 
                 nejideálnější příjem 
  M.Hejmala - dotaz, zda poplatek 50,-Kč se bude platit i nadále 
  Ing.Pavelka  - ano 
  L.Herman     - navrhuje ukázkový program - nejlepší propagace 
  Dr.Dvořáčková- zda komise bude řešit nabídky i jiných firem 
  Ing.Pavelka  - ano, žádné další nabídky nebyly předloženy, 
                 takto  výhodná  nabídka  byla  pouze  jedna. Dle 
                 průzkumu   však  akce   pravděpodobně  nedopadne 
                 dobře.Apeluji na členy MZ iniciovat spoluobčany, 
                 vysvětlit  budoucnost -  informační kanál města, 
                 pokládání telefonních kabelů 
 
c) Zpráva o aukci 
   Ing.Růžička - první aukce proběhla 16.4.1993 -draženy byly dva 
                 pozemky, vydražen pouze jeden za cenu 230 tis.Kč 
 
 
d) V  závěru jednání MZ se  Dr.Vlasáková znovu vrátila k  vyhl. o 
   prodeji a pronájmu majetku města. 
   Dr.Poledňák - vysvětlil, co měl na mysli zákonodárce 
                 vyhl.měla     také     podporovat     podnikání, 
                 nerozdělovala na podnikatele a soukromníky 
                 ale na velké podniky v podnik.rejstříku, oživit 
                 podnikání 
                 V    případě     p.Opálky    navrhuji    smlouvu 
                 podepsat,potom  někdo  z  členů   MZ  vystoupit 
                 na  jednání  MZ, kompenzovat cenu 
                 Když víme proč a víme komu - bez koef. 
                 Když veřejná nabídka - koeficient 
   Ing.Fikar  - jestliže  chceme podpořit  soukromé podnikání  ve 
                městě, nerozlišujme - všeobecně 
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Ing.Pavelka  -  navrhuji  změnit   znění  vyhlášky  na  občany  a 
                podnikatele 
Dr.Vlasáková -  jde o sjednocení názoru na výklad vyhlášky 
                rozlišovat na občany a  podnikatele bez ohledu  na 
                to, zda jsou zapsáni v rejstříku 
 
 
Dr.Dvořáčková - dotaz, proč se nestaví na nám.l.května 
Ing.Růžička   - vysvětlil  situaci  p.Tulka  --  čeká do uzavření 
                soudního sporu 
M.Hejmala - upozornil na nesmyslnost hlášení v městském rozhlase 
            ohledně  volného  pobíhání  psů   a  koček  ve  městě 
            (chybně  je uveden  §  46  namísto §  48). Renomovaná 
            vyhl.se odvolává na přestupkovou  komisi, tato o věci 
            není informována 
L.Herman  - dokud nebude pořádková inspekce  - postihování občanů 
            na místě pokutami - nic se nevyřeší 
M.Hejmala - T-přip.-  byly dodány  listy na  blokové pokuty  pro 
            okamžité udělování pokut 
Ing.Růžička - problém nutno otevřít na jednání MR 
 
 
Ing.Růžička  požádal  návrhovou  komisi, aby  přednesla  návrh na 
usnesení . Návrh usnesení přednesl M.Hejmala : 
 
1057  - MZ schvaluje snížení  nájemného ze zahrádky  na p.č. 2220 
        nájemci  pí.  Musílkové  o  0,10,-Kč/m2  a  rok  z důvodu 
        omezení nájemce inženýrskou sítí 
 
1058  - MZ  zamítá  žádost  manž.  Tichých  o  odprodej  parc.č. 
        3460,3462,3463,3464 a 3465 k.ú. Kuřim 
 
1059  - MZ  navrhuje  žádost  o  odprodej  pozemku  parc.č. 3248 
        manž.Přikrylovým  vrátit  k   vyjádření,  záležitost   s 
        dělením pozemku projednat v komisi výstavby 
 
1060  - MZ  odsouhlasuje  záměr  odprodat  agitační středisko na 
        Podlesí  po  zrušení  původní  dohody  s p.Hanákem formou 
        veřejné nabídky.P.Hanák projevil  ochotu odprodat zájemci 
        pozemek na němž je agit.středisko situováno. 
 
1061  - MZ  schvaluje  odprodej  p.č.  1138/27  o  výměře 200 m2 
        manž.Žilíkovým za cenu 50,-Kč/m2 
 
1062  - MZ  schvaluje  odprodej  p.č.  1138/30  o  výměře 182 m2 
        Hermanovým za cenu 50,-Kč/m2 
 
1063  - MZ   schvaluje  odprodej  p.č.  356  o   výměře  108  m2 
        manž.Gregorovým za cenu 100,-Kč/m2 
 
1064 -  MZ schvaluje pronájem  části p.ř. 293/1  o výměře cca  15 
        m2 za účelem zřízení stánku s občerstvením Ing.Janouškovi 
        na dobu  neurčitou  s  6-ti  měsíční  výpovědní  lhůtou 
        za cenu  50,-Kč/m2 a rok  s roční valorizací  a podmínkou 
        odstranění stánku po skončení nájmu bez náhrady vložených 
        nákladů. 
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1065 - MZ  schvaluje pronájem  přístěnku pod  schody v Dělnickém 
       domě na zřízení skladu skupině ŠTVANCI za cenu 96,-Kč/m2 a 
       rok 
 
1066 - MZ schvaluje pronájem zahrádky o výměře 45 m2 na p.č. 1594 
       p.Havlovi za cenu 1,60,-Kč/m2 a rok 
 
1067 - MZ schvaluje odprodej obj.bývalého  MěÚ čp. 23 a části čp. 
       183 a.s. Česká spořitelna Brno za cenu : 
       objekty dle  znaleckého posudku a pozemky  za 5-ti násobek 
       odhadní ceny t.j. cca za 1 800 tis. Kč 
 
1068 - MZ  ruší usnesení č. 1118 na  provedení výkupu části ulice 
       B.Smetany 
 
1069 - MZ  schvaluje pronájem  služebního bytu  na ZŠ Komenského 
       panu  Rostislavu Eklovi  s  tím,  že nájemní  smlouva bude 
       uzavřena  na dobu  určitou a  pronájem je  vázán na trvání 
       služebního poměru ke škole v Kuřimi 
 
1070 - MZ bere na vědomí rozhodnutí OkÚ Brno-venkov o pozastavení 
       platnosti vyhlášky o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi 
 
1071 - MZ  bere na  vědomí zprávu  o stavu  a úrovni  kulturních 
       aktivit na území města Kuřimi  a pověřuje  MR ke stanovení 
       záměru na další využití Dělnického domu 
 
1072 - MZ  pověřuje  MR  vytvořit  program pro uskutečnění akcí 
       "Kuřimského   kulturního    léta   1993"včetně   vyčlenění 
       finančních  prostředků  k   realizaci  tohoto  záměru. 
 
1073 - MZ  schvaluje zahrnutí  finanční částky  do 150.000,-Kč k 
       návrhu rozpočtu pro rok 1993  pro uvedený záměr. O čerpání 
       této částky bude rozhodovat MR 
 
1074 - MZ schvaluje vnitřní  předpis o odměňování  orgánů města. 
       První výplata bude za období l-6/93 a nadále čtvrtletně. 
 
 
Po přečtení usnesení hlasováno  o jeho úplnosti, všemi přítomnými 
členy MZ bylo odsouhlaseno. 
 
Zasedání MZ ukončil v 20,50 hodin starosta Ing.Růžička. 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                               starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim, 5.5.1993 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
1) Presenční listina 
2) Usnesení MZ ze dne 29.3.1993 
3) Usnesení MR ze dne 5.4.1993 
4) Usnesení MR ze dne 19.4.1993 
5) Návrh na stanovení záměrů  na prodej nebo pronájem nemovitostí 
   v majetku města Kuřim 
6) Schválené záměry města na odprodej nebo pronájem majetku města 
   Kuřimi 
7) Návrh na zrušení usnesení MZ č. 1118 ze dne 28.9.1992 
8) Návrh  na  legalizaci  přidělení  služebního  bytu  na  škole 
   Komenského 
9) Dopis z  OkÚ Brno-venkov ze dne 7.4.1993 - pozastavená vyhl. o 
   převodu a pronájmu majetku města 
10)Kultura ve městě Kuřimi 
11)Vnitřní předpis o odměňování 
12)Návrh usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing.arch.A.Jančová                            I.Boleslavová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


