
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 5/1993 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 7.6.1993 
                  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, PhDr.B.Holubová,  RNDr.I.Poledňák, 
                Y.Peřinová,   V.Zejda,    Z.Plšek,   Ing.J.Fikar, 
                MUDr.Z.Klírová, JUDr.M. Burianová, Ing.M.Krupica, 
                J.Koláček,  L.Herman,   Ing.V.Řezanina,  E.Moric, 
                J.Herman,J.Kobzinek, M.Hejmala 
 
Omluveni  : Ing.J.Urban,  Ing.V.Toman, Ing.V.Motyčka,  Ing.Němec, 
            J.Gambolis 
 
Jednání MZ zahájil starosta v  17,20 hodin, přítomno 21 členů MZ, 
jednání bylo prohlášeno za usnášenischopné. 
 
Návrhová komise : J.Herman, Z.Plšek 
Hlasováno o návrhu : pro 21 členů MZ 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : MUDr.Dvořáčková, E.Moric 
Hlasováno o návrhu : pro 20 
                     zdrž.1 
 
 
Ing.Růžička - 
Zápis z minulého jednání MZ byl  ověřen a nebylo proti jeho znění 
žádných  námitek.  Znovu  upozorňuji  ověřovatele, aby  prováděli 
ověření zápisu včas. Materiály jsou  vždy do 1 týdne připraveny k 
podpisu. 
 
 
 
Ing.Růžička přednesl program jednání : 
1) Vyslovení ztráty mandátu 
   Prohlášení nového člena MZ 
   Slib nového člena MZ 
2) Kontrola usnesení 
3) Zpráva o správě bytového fondu 
4) Majetkoprávní úkony 
5) Plán jednání MR a MZ 
6) Schválení urbanistické studie 
7) Různé 
 
K přednesenému návrhu programu nebylo připomínek. 
Program jednání schválen všemi přítomnými členy MZ. 
 
 
 
 
 
 



 
                              - 2 - 
 
 

1) Vyslovení ztráty mandátu 
   Ing.Růžička -  citace zák. č.  298/92 Sb. -  funkce řed. školy 
                  p.Boleslavové je neslučitelná s funkcí člena MZ 
   Návrh  na  usnesení  :  MZ  vyslovuje  ztrátu mandátu pí.Ivaně 
                           Boleslavové  s  tím,  že  bude uvolněn 
                           mandát  člena   zastupitelstva,  který 
                           bude   obsazen  členem   z  kandidátní 
                           listiny OF 
   Hlasováno o návrhu usnesení :  pro    20 
                                  proti   0 
                                  zdrž.   1 
   Ing.Růžička poděkoval pí.Boleslavové za práci v MZ a popřál ji 
   hodně prac. i osobních úspěchů v další práci. 
 
   Na  základě zákona  č. 298/92  a §  68 odst.  1,3 na  uvolněný 
   mandát  - dalším  členem z  kand. listiny  OF je  PhDr.Barbora 
   Holubová, bytem  Kuřim, Nádražní 1261. Složením  slibu se tato 
   stává novým členem MZ. 
   PhDr.Holubová  složila  do  rukou  starosty zákonem předepsaný 
   slib. 
   MZ prohlašuje  za člena zastupitelstva  PhDr.Barboru Holubovu, 
   bytem Kuřim, Nádražní 1261. 
   Pro : všichni přítomní členové MZ 
 
 
 
 

2) Kontrola usnesení 
   Usnesení MR a MZ jsou plněna průběžně. 
 
 

3) Zpráva o správě bytového fondu 
   pís.zprávu zpracoval Ing.Šebek - ved. odboru správy bytů 
   K předložené zprávě byla otevřena diskuse 
   M.Hejmala - dotaz na Ing.Šebka : 
               1) kolik máme ve správě bytů 
               2) jaké kategorie bytů 
               3) kolik činí průměrné nájemné 
   Ing.Šebek - nemohu zodpovědět, příště podám zprávu 
   M.Hejmala - jak je to s neplatiči nájemného 
   Ing.Šebek - nedoplatky na nájemném jsou vymáhány soudní cestou 
   Š.Mudroň  - dotaz,  v případě  havárie -  z čeho  bude hrazena 
               oprava 
   Ing.Šebek - příjmy  z  nájemného  jsou  vyšší, než je částka 
               potřebná   na  rek.kotelny   (1,5  mil.Kč).  Běžné 
               havárie  není  problém  zajistit,  možná půjčka od 
               města a pod. 
   Š.Mudroň  - dotaz ohledně čistění rýn 
   Ing.Šebek - v  min.  týdnu  tyto  práce  byly  prováděny  na 
               nám.Osvobození,    snažíme    se    práce    dělat 
               průběžně.Povyčistění jsou rýny  v krátké době opět 
               zaneseny trusem holubů. 
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               Dle fin.kalkulace  - 20tis.Kč na jeden  dům - akce 
               fin.  náročné, rek.kotelny  nám tyto  práce brzdí, 
               nejkritičtější  domy se  snažíme zajistit  ještě v 
               letošním roce 
  Ing.Řezanina - dotaz, je uvažováno s odprodejem bytů 
  Dr.Vlasáková - ještě stále není dořešena právní úprava 
                 Pro inf.  uvádím: dle znaleckého  posudku byt na 
                 ul.Jungmannově II.kat. odhadní cena 280 tis. Kč. 
                 Je   třeba  zvážit,   zda  za   tuto  cenu  byty 
                 odprodávat, jde o majetek  města, MZ rozhoduje o 
                 odprodeji, nechceme předbíhat právní úpravě 
 
  V 17,40 se dostavila na jednání MZ Ing.A.Jančová. 
  M.Hejmala - dotaz, kde provádí údržbu byt. fondu 
  Ing.Šebek - vysvětlil -  opravy jsou zajišťovány externě včetně 
              služeb PBH 
 
  Návrh na usnesení : MZ bere  na vědomí zprávu o správě bytového 
                      fondu MěÚ Kuřim 
 
  Hlasováno o návrhu usnesení : 22 členů MZ 
 
 
 
 

4) Majetkoprávní úkony 
 
   l)  pronájem cukrárny  na  ul.  nám.Osvobození Ing.Kašparcovi o 
       další 3 roky 
   J.Herman - dotaz, kolik činí výše nájemného 
   Dr.Vlasáková - ročně 16.813,- Kč 
   Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje p.  Kašparcovi nájemné  za 
                         další  pronájem  cukrárny  na  3  roky v 
                         původně sjednané výši 
   Hlasováno o návrhu usnesení : pro 22 členů MZ 
 
   2)  pronájem Drogerie  na ul.  Bezručově p.  Bočkovi o další 3 
       roky 
   Dr.Vlasáková - roční nájemné činí 19.422,- Kč 
   Návrh  usnesení  :  MZ  schvaluje  p.Bočkovi  nájemné za další 
                       pronájem  drogerie  na  3  roky v původně 
                       sjednané výši 
   Hlasováno o návrhu usnesení : pro 22 členů MZ 
 
   3) žádost  Ing.Opálky o snížení  ceny za odprodej  poz.parc.č. 
      247 k.ú. Kuřim a to na 300,-Kč/m2 
   Návrh usnesení  : MZ schvaluje snížení  ceny za odprodej části 
                     p.č.247 Ing.Opálkovi a to na 300,-Kč/m2 
 
K návrhu nebylo připomínek. 
   Pro   :   18 
   proti :    2 
   zdrž. :    2 
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4) Kalkulace cen nájemného za zahrádky 
   Dr.Vlasáková - oprava u p.č.  1714/2 ul.Jungmannova - vzato na 
                  vědomí 
   Návrh  na  usnesení  :   MZ  schvaluje  předloženou  kalkulaci 
                            nájemného za zahrádky. 
 
5) Sběrné suroviny . p.č. 35 k.ú.Kuřim 
   Na jednání MZ byl přítomen prac. Sběrných surovin p.Stodůlka - 
   výši úhrady za pronájem nemohu povýšit s ohledem na skutečnost, 
   že výkupní ceny šly na polovinu 
   Ing.Fikar  -   s  ohledem  na   frekventované  místo  umístění 
                  provozovny   Sběr.surovin,    navrhuji   vyžádat 
                  stanovisko policie.  Sběrné suroviny vypovědět, 
                  pozemek    nabídnout   k    pronajmutí   jinému 
                  podnikateli. Dotaz, zda někdo jednal o pronájmu 
                  býv. vepřínů na ul. Luční, jak navrhla pozemková 
                  komise?  Doporučení  komise  bylo,  pokud nikdo 
                  nejednal, nemá smysl v této věci dnes jednat 
   J.Herman -  navrhuje přijmout usnesení v  tom, že MZ schvaluje 
               záměr  města  vypovědět  podnik  Sběrné suroviny z 
               p.č. 35 
               Až  proběhnou  jednání,  přijmout  další usnesení. 
               Souhlasí  s  Ing.Fikarem,   že  umístění  Sběrných 
               surovin není na vhodném místě 
   Dr.Poledňák  - dotaz, jaká je výpovědní lhůtě 
   Dr.Vlasáková - tříměsíční výp. lhůta 
   J. Koláček   - navrhuje hledat jiné vhodné místo  s ohledem na 
                  děti 
   Ing.Růžička  - jiné místo zatím není 
   Ing.Fikar    - opravuji p.starostu, poz.komise navrhla nové 
                  místo (vepříny) 
   Š.Mudroň     - navrhuje ponechat Sběrné  suroviny do konce roku 
                  za cenu 1000 tis.Kč za pronájem, pak se uvidí 
   M.Hejmala    - nemůžeme  přijmout usnesení,  že Sběrné  suroviny 
                  zrušíme a nebudeme řešit návaznost 
   V.Zejda      - navrhuje doplnit návrh usnesení - vypsat konkurz 
                  na podnikatelský záměr na poz.parc.č. 35 
   Dr.Poledňák  - dotaz na p.Stodůlky  - kolik surovin se za měsíc 
                  vykoupí 
   p.Stodůlka   - 15-20 tun papíru, 35 tun železa 
   Dr.Poledňák  - přijmout předložený návrh - nevylučuje přijmout 
                  záměr, nevylučujeme další jednání 
   Návrh na usnesení : 
   MZ schvaluje  záměr města vypovědět  podnik Sběrné suroviny  z 
   parc.č. 35 k.ú.Kuřim. 
   MZ   schvaluje  záměr   města  vypsat   konkurzní  řízení   na 
   podnikatelský záměr na parc.č. 35 k.ú. Kuřim. 
   Hlasováno  o předložených  návrzích usnesení  : návrhy přijaty 
   všemi přítomnými členy MZ 
 
6) Pronájem poz.parc.č. 3460,3462,3463,3464 a 3465 k.ú.Kuřim 
   MZ schvaluje záměr města pronajmout p.č. 3460,3462,3463,3464 a 
   3465 za cenu 0,90 Kč/m2 a rok 
   Hlasováno o návrhu :  pro   19 
                         proti  1 
                         zdrž.  2 
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7) Firma  ZDYVA - Zdeněk  Malý, Kuřim, U  vlečky 1090 -  žádost o 
   odprodej  pozemku  na  výstavbu  nákupního  střediska  za cenu 
   300,-Kč/m2 
   MZ schvaluje  záměr města odprodat panu  Malému p.č. 430,433 a 
   část  435  o  celkové  výměře  cca  625  m2  za  účelem stavby 
   nákupního střediska za cenu 300,-Kč/m2 
   Hlasováno o návrhu usnesení :  pro    15 
                                  proti   2 
                                  zdrž.   5  Návrh byl přijat. 
 
   V 18,15 hod. jednání MZ opustil Ing.Fikar. 
 
8) Návrh na změnu smlouvy na pronájem plaveckého areálu Kuřim 
   V.Zejda  - jedná  se o  závažnou věc,  plavecký areál budovali 
              občané  města,  hydroterapie  se  ruší,  věci  jsou 
              odmontovány,  zrušeny, zál.  nebyla projednávána  v 
              komisi výstavby,  domnívám se, že  je třeba vyžádat 
              stanovisko projektanta (plavecký  areál byl budován 
              jako komplex vč. hydroterapie). Pokud radní nevědí, 
              co se děje s jejich majetkem, jak potom hospodaří ? 
   M.Hejmala  - upozornil  na stav.  zákon č.  50/76 Sb.  - změna 
                účelu užívání - byla povolena? 
   Dr.Vlasáková - vysvětlila obsah smlouvy 
   Dr.Poledňák  - navrhuje,  aby  kontrolní   komise  prověřila 
                  skutečný stav  ve věci hydroterapie  PA Kuřim a 
                  podala zprávu MR 
   Hlasováno o návrhu : pro  16 
                        proti l 
                        zdrž. 4 
 
   Ing.Růžička  - hydroterapie  od začátku  roku není  používána, 
                  není  zájem,  hledají  se  možnosti,  co areálu 
                  pomůže, záležitost byla projednávána v MR ne v 
                  komisi výstavby 
   V.Zejda     - já s tím souhlasím, nelíbí se mi postup,co tady 
                 řešíme, bylo vydáno stavební povolení? 
   Ing.Řezanina- ze zkušeností víme,  že FITCENTRA jedou,  toto 
                 může bazénu jen prospět 
   M.Hejmala   - dotaz, zda změna bude mít vliv na výši nájemného 
   Ing.Růžička - vždyť areál je 1,5 mil. ztrátový 
   Ing.Řezanina- dotaz, zda zanikl plavecký oddíl 
   Ing.Růžička - plavci neplavou 
   L.Herman    - připomenul  nutnost hydroterapie v souvislosti se 
                 zahájením provozu penzionu 
   Dr.Klírová  - hydroterapie není předepisována lékařem, pacienti 
                 si ji hradí v plné výši 
   Ing.Růžička - zařízení neztrácí  hodnotu když se přemístí opět 
                 do našeho majetku  (stadion) 
                 V  případě, že  stavební dohled  zjistí, že  byl 
                 porušen stavební zákon - existuje zákonný postup 
   E.Moric     - doporučuji schválit usnesení, v případě porušení 
                 zákona urychleně napravit 
   Dr.Dvořáčková -  nerozumím termínu "vyškrtnout  z inventárního 
                 seznamu" 
   p. Kříž     - vysvětlil, toto je postup běžně užívaný 
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Návrh  usnesení :  MZ schvaluje  dodatek č.  I k  nájemní smlouvě 
                   uzavřené dne 15.12.1992 na pronájem PA Kuřim v 
                   tom smyslu, že  ruší podmínku pronájmu činnost 
                   hydroterapie    a    souhlasí    se   zřízením 
                   fitnescentra. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 21 členů MZ 
 
V.Zejda - T-přip.-původní smlouva zněla na jiné jméno 
Dr.Vlasáková -  vysvětlila, smlouva je uzavřena  s firmou DELFÍN, 
                s.r.o., změnil se pouze zástupce firmy 
 
 

5) Plán MR a MZ na II.pololetí roku 1993 
 
M.Hejmala  -  v  navrženém  plánu   jednání  MR  a  MZ  postrádám 
              projednání  věcí veřejného  pořádku.Požaduji,aby se 
              ve  III/Q 93  dostala otázka  veřejného pořádku  se 
              vším,  co  s  tím   souvisí,  na  pořad  jednání  - 
              navrhuji MZ  4.10.93. Je třeba  vytvořit skup.lidí, 
              která zmapuje stav. 
              Námět  -  prověřit  a  novelizovat  všechny  obecně 
                        platné vyhlášky 
                     - vyhl. o volném  pobíhání psů - neplní svůj 
                       účel 
                     - parkování a  stání mot.vozidel na místech, 
                       která k tomu nejsou určena 
V.Zejda - je třeba plánovat novelizaci vyhlášek 
Ing.Krupica -  na pořad jednání  MZ dne 12.7.93  navrhuje zařadit 
               projednání  pořadníku (i  částečného) na přidělení 
               bytů na II.pol.r.1993 
Ing.Pavelka  - schválení  pořadníku  není  třeba vázat otevřením 
               penzionu,  dříve  jak  v  říjnu  93  se  byty  v 
               penzionu nebudou obsazovat 
Dr.Vlasáková - nejde jen o penzion, ale i o uvolněné byty např. z 
               důvodu úmrtí uživatele 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje předložený  plán jednání MR a MZ na 
                 II.pol.roku 1993 s navrženými změnami a doplněním 
                 MZ 12.7. pořadník na přidělení bytů 
                 MR 20.9. veřejný pořádek 
                 MZ 4.10. veřejný pořádek 
Hlasováno o návrhu usnesení : schváleno všemi přítomnými členy MZ 
 
 
 
 

6) Urbanistická studie nám.l.května v Kuřimi 
Ing.Růžička  představil  členům  MZ  vedoucího  OV,investic  a MH 
p.Pavla Vičara. Předložená zpráva je zprac. detailně. 
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Š.Mudroň - dotaz ohledně podchodu pod tratí 
P.Vičar  - urbanistická studie neřeší podchod do ul.Komenského 
V.Zejda  - navrhuje jinou formulaci usnesení,tak, aby odpovídala 
           stavebnímu zákonu 
M.Hejmala - l)řeší studie autobusové nádraží? 
            2)k  odst. 5,  posl. strana  zprávy -  jak je myšleno 
              (měla   by   vzniknout   komise  pro  dohled  nad 
              realizací?),   kdo   bude   investorem,   kdo  bude 
              vykonávat technický dozor 
Ing.Růžička - ad l) autobusové nádraží se vrátí na pův. místo 
              ad 2) poz. odprodat společnosti,  která celý záměr 
                    zafinancuje, zrealizuje 
              Návrh : schválit studii = první krok, abychom mohli 
                      pokračovat dále 
Dr.Poledňák - T-přip. k návrhu předlož. usnesení 
              MZ schvaluje .... "a má záměr" ... 
              Návrh  :  MZ  schvaluje  předloženou  urbanistickou 
                        studii  dostavby náměstí  l.května (autor 
                        Atelier  DOS  Brno)  a  stanoví regulační 
                        prvky  v  ní  obsažené  jako  závazné pro 
                        výstavbu v dané lokalitě. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 21 členů MZ 
V 18,55 hod. přestávka 
V 19,15 pokračováno v jednání MZ 
V l9,00 hod. se vzdálila Dr.Klírová 
K druhé části zprávy bylo přijato usnesení 
 
Ing.Pavelka  - navrhuje  obecně odsouhlasit,  že město  stanovuje 
               záměr  na dostavbu,  bližší podmínky  stanoví MR a 
               následně projedná MZ 
Návrh  usnesení  :  MZ  schvaluje  vyhlášení  veřejného záměru na 
                    dostavbu nám.l.května v  Kuřimi. Podmínky pro 
                    zájemce stanoví MR. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 20 členů MZ 
 

7) R ů z n é 
1) 
Ing.Růžička  seznámil se  zprávou  a  závěrem z  jednání zástupců 
politických stran, působících  na území města Kuřimi, ve věci získání 
názoru na možnost  zřízení okresu Kuřim a dále s dopisem MěÚ Tišnov k 
záměru obnovit okres Tišnov. 
K přednesené problematice se rozvinula široká diskuse. 
 
Ing.Růžička - býv.okresní města Tišnov, Ivančice, Židlochovice - 
              žádají  o  obnovu  okr.  měst  (fin.dopad  - daň ze 
              závislé práce  60% jde do  pokladny okresu).  Pokud 
              se  těmto městům  podaří zpět  získat své  dřívější 
              postavení, Kuřim by neměl zůstat zpět. Před dnešním 
              jednáním MZ byli pozváni starostové regionu, s nimi 
              tato otázka projednána  - předkládám návrh usnesení 
 
MZ schvaluje, aby se město Kuřim aktivně zapojilo do reorganizace 
okresu Brno-venkov. 
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MZ schvaluje,  aby vedení města sestavilo  podmínky pro vytvoření 
okresu Kuřim s tím, že výsledný dokument předloží ke schválení v 
MZ. 
 
Po přednesení usnesení Ing.Růžička  otevřel diskusi na toto téma. 
Jde  o  to,  z  Kuřimi   vytvořit  město,  které  by  mělo  větší 
administrativní váhu v reg. charakteru než má nyní. 
 
V 19,35 se vrátila na jednání MZ Dr.Klírová 
 
Dr.Holubová- dotaz, co znamená aktivizace města Kuřimi 
             Jsme pro vytvoření okresu Kuřim ? 
L.Herman   - názor - rychle rozpracovat variantu okresního  města 
             Kuřim,  vytvořit  skupinu  členů  MZ  -  ta zpracuje 
             koncepci 
             Navrhuje  do  usn.  -  skup.  pověřená  MZ do daného 
             termínu zpracuje řešení návrhu, o němž byla řeč. 
M.Hejmala  - měli bychom zjistit názor obcí, které jsou mimo nás 
             Je třeba  kontaktovat obce, které  bychom chtěli, je 
             třeba působit na jejich  zastupitelstva, s ll obcemi 
             nevyhrajeme, když nás bude alespoň 20, je naděje 
Ing.Růžička - po dnešním  jednání zastupitelstva budou obce ihned 
              informováni. K jednání s obcemi je třeba rozhodnutí 
              zastupitelstva (takové obce jako  Lipůvka, Maršov, 
              Lažany  - dobré dopravní  spojení - jistě půjdou  s 
              námi 
V.Zejda    -  nevíme, jaké bude  státoprávní uspořádání, dnes  říci, 
              že Tišnovu se podaří zpět získat statut okr.města 
              - odporuje si 
              Otázka rozdělení okresu je jasná, okres o ll obcích 
              je malý 
M.Hejmala  -  T-přip.-  pokud se  nám nepodaří  získat alespoň  20 
              obcí,  nemá  cenu  do  toho  jít.  Je  třeba získat 
              jistotu,  že  okolní  obce  půjdou  s  námi. Musíme 
              zpracovat návrh, ověřit, zda je reálný. 
Ing.Růžička - je možné, že dokument podložený rozborem historiků, 
              ekonomů a odborníků z dalších oborů bude tak slabý, 
              že MZ uzná, že dál nemá cenu v dané věci jednat 
Ing.Pavelka - nyní  je třeba  obcím z  našeho regionu  dát jasně 
              najevo, zda do toho jdeme či nikoliv. Jestli budeme 
              něco  připravovat,  či  ne.Když  ano  -  dát  jasné 
              stanovisko  představitelům obcí,  pro něž  je Kuřim 
              pověřeným  městem.  Bude  to  stát  mnoho úsilí, je 
              třeba počítat i s tím, že výsledek bude nulový. 
L.Herman    - je  třeba  spěchat,   podněty  zezdola  mohou   být 
              akceptovány 
J.Herman    - nebezpečí  zvýšení  počtu  úředníků  tu  je,  nic se 
              nestane, když věc budeme iniciovat, opak by mohl být 
              nepříjemný 
Dr.Poledňák - konstituování  okresů  by  mělo  proběhnout až se 
              státoprávním uspořádáním republiky 
              Návrh : nesouhlasíme s dělením před přijetím zákona 
                      o   územním   členění   České   republiky. 
                      Aktivita měst Tišnova, Ivančic, Židlochovic 
                      s námi nebyla konzultována. 
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J.Herman    - nesouhlasím s Dr.Poledňákem - špatný pohled na věc 
Ing.Růžička - názor na histor. uspořádání  je velice silný města 
              se mají o co opřít 
V.Zejda  -    podporuji stanovisko Dr.Poledňáka - není to stavění 
              se do pozice mrtvého brouka 
J.Herman - T-přip.-navrhuji oba kroky 
           1) návrh Dr.Poledňáka 
           2) pracovat na vlastním řešení 
V.Zejda     - kde máme jistotu, že toto se stane do komunálních voleb 
Ing.Růžička - znám politickou aktivitu starostů těchto měst 
M.Hejmala   - zásadní stanovisko zní - zda jsme pro samostatnost 
Dr.Holubová - pozměňující návrh usnesení : 
 
MZ pověřuje  vedení města, aby  připravilo podklady pro  variantu 
vytvoření okresu  Kuřim s tím,  že výsledný dokument  předloží ke 
schválení MZ. Termín 30.8.1993 
Hlasováno o návrhu usnesení : přijato všemi hlasy 
 
Ing.Pavelka - vrátil se k dopisu města Tišnova 
              - nemáme  důvod kritizovat Tišnov,  jmenovitě Kuřim 
                není uveden 
Dr.Holubová - nesouhlasíme s  aktivitou týkající se dělení okresu 
              Brno-venkov až do komun. voleb v roce 1994 
Ing.Růžička - nemíchejme se do iniciativy Tišnova 
M.Hejmala - 1) napsat dopis  na instituci, na kterou svoji žádost 
               postoupila  tišnovská  iniciativa  -  chceme,  aby 
               město Kuřim si zachovalo samostatnost 
            2) dopis   MěÚ  Tišnov  -   nebudeme  v  této   věci 
               spolupracovat 
Ing.Řezanina - odpověď na dopis  Tišnovu - nepodporujeme  jejich 
               iniciativu,  na  úřad  vlády  nepišme,  zašleme až 
               vlastní  iniciativní  návrh  na  začlenění  Kuřimi 
               jako okresního města 
 
Ve 20,50 opustila jednání MZ Dr.Dvořáčková. 
 
Dr.Poledňák -  MZ nesouhlasí s rozdělením  okresu až do schválení 
               zákona o územním členění České republiky. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro    14 
                              proti   3 
                              zdrž.   3  Návrh byl přijat. 
 
2) 
Dr.Holubová  - dotaz  ohledně iniciativy  6 starostů  okresu, aby 
               kom. volby byly posunuty do r. 1996 
Ing.Růžička  - já  jsme byl  zásadně proti,  aby tento  bod byl v 
               dotazníku uveden 
 
3) 
Dr.Klírová  - dotaz  ohledně spojnice  kom. Legionářská  - Kout - 
              zákaz vjezdu - řešit 
M.Hejmala - nedodržování předpisů je výlučně v pravomoci policie, 
            nelze řešit v přestupkové komisi 
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4) 
J.Herman - l) jak je to s převodem majetku od TOS 
           2) stávající stav DK 
Dr.Vlasáková  - ad  l) vysvětlila  - chybí  podklady z  kat.úřadu 
                       Tišnov 
L.Herman - ad 2) jednáno na TOS -  s DK se nedá nic dělat, vše je 
                 v  kompetenci  akcionářů  -  rozhodne  až  valná 
                 hromada 
 
5) 
Z.Plšek - zda jsou povoleny diskotéky na plav. areálu 
Ing.Růžička - před jednáním MZ přišla telef. stížnost 
 
6) 
Y.Peřinová - jak pokračuje oprava mostu v České 
Ing.Růžička -  dopravní systém chaotický,  nedodržují se dopravní 
               omezení.  Termín -  konce června  93. Práce údajně 
               pokračují   dle   harmonogramu.  Já jsem  opačného 
               názoru.  Na  ul.  Školní  se  nepodařilo  zajistit 
               přenos.signal.zařízení. 
 
7) 
V.Zejda - zda  je obstaravatelská smlouva s a.s.  Lesy - pozor na 
          napadení  lesů   kůrovcem  -  přikázat   vytěžit  hmotu 
          napadenou kůrovcem ! 
Ing.Pavelka - budeme reagovat, dnes přišel přípis 
 
8) 
M.Hejmala - kalovod - výměna vadného potrubí, dokončovací práce 
Ing.Pavelka - dokončuje se stoka  "A" + vozovka ul. Křižkovského, 
              plynovod, termín dokončení 06/93 
              Vadné potrubí z Polska, praská, nutná výměna 
 
9) 
Ing.Řezanina - l) výstavba bytů NVÚ 
               2) kabelová televize 
Ing.Růžička  - nabídka  dle záměru  60 bytů,  20 bytů  pro občany 
               Kuřimi,  stavba  na   bázi  družstevního  bydlení, 
               všichni uchazeči o byt obdrželi dotazníky 
Ing.Pavelka -  současný stav  přihlášek na kabel.televizi umožňuje 
               zahájení prací  na smlouvě s  dodavatelem, v pátek 
               11.6.93 jednání 
 
 
Starosta  Ing.Růžička  požádal   návrhovou  komisi  o  přednesení 
usnesení. Návrh usnesení přednesl J.Herman : 
 
1075 - MZ  vyslovuje ztrátu mandátu pí. Ivany  Boleslavové s tím, 
       že  bude uvolněn  mandát člena  zastupitelstva, který bude 
       obsazen členem z kandidátní listiny OF 
 
1076 - MZ  prohlašuje   za  člena  zastupitelstva  PhDr.Barboru 
       Holubovu, bytem Kuřim, Nádražní 1261 
 
1077 - MZ bere na vědomí zprávu o správě bytového fondu 
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1078 - MZ  schvaluje  p.  Kašparcovi  nájemné za další pronájem 
       cukrárny na 3 roky v původně sjednané výši 
 
1079 - MZ schvaluje p. Bočkovi nájemné za další pronájem drogerie 
       na 3 roky v původně sjednané výši 
 
1080  - MZ  schvaluje snížení   ceny za  odprodej části  p.č. 247 
        Ing.Opálkovi a to na 300,-Kč/m2 
 
1081 - MZ schvaluje předloženou kalkulaci nájemného za zahrádky 
 
1082 - MZ schvaluje záměr  města vypovědět podnik Sběrné suroviny 
       z parc.č. 35 k.ú. Kuřim 
 
1083 - MZ  schvaluje  záměr  města  vypsat  konkurzní řízení na 
       podnikatelský záměr na parc.č.35 k.ú. Kuřim 
 
1084 - MZ    schvaluje   záměr    města   pronajmout    p.č. 
       3460,3462,3463,3464 a 3465 k.ú. Kuřim za cenu 0,90,.Kč/m2 
       a rok 
 
1085 - MZ schvaluje záměr města odprodat panu Malému p.č. 430,433 
       a část  435 o celkové výměře  cca 625 m2 za  účelem stavby 
       nákupního střediska za cenu 300,-Kč/m2 
 
1086 - MZ  pověřuje  kontrolní  komisi  prověřit stávající stav 
       hydroterapie PA Kuřim a podat zprávu MR 
 
1087 - MZ  schvaluje dodatek č. I k  nájemní smlouvě uzavřené dne 
       15.12.1992  na pronájem  PA Kuřim  v tom  smyslu, že  ruší 
       podmínku  pronájmu  činnost  hydroterapie  a  souhlasí  se 
       zřízením fitnescentra 
 
1088 - MZ  schvaluje  předložený   plán  jednání  MR  a  MZ  na 
       II.pol.roku 1993 s navrženými změnami a doplněním 
       MZ 12.7. pořadník na přidělení bytů 
       MR 20.9. veřejný pořádek 
       MZ 4.10. veřejný pořádek 
 
1089 - MZ  schvaluje předloženou  urbanistickou studii  dostavby 
       nám.l.května (autor Atelier DOS Brno) a stanoví regulační 
       pravky  v ní  obsažené jako  závazné pro  výstavbu v dané 
       lokalitě 
 
1090 - MZ  schvaluje  vyhlášení  veřejného  záměru  na dostavbu 
       nám.l.května v Kuřimi. Podmínky pro zájemce stanoví MR 
 
1091 - MZ  pověřuje vedení  města, aby  připravilo podklady  pro 
       variantu vytvoření okresu Kuřim s tím,že výsledný dokument 
       předloží ke schválení MZ. Termín 30.8.1993 
 
1092 - MZ  nesouhlasí  s  rozdělením  okresu  Brno-venkov až do 
       schválení zákona o územním členění České republiky 
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Po přečtení usnesení hlasováno  o jeho úplnosti, všemi přítomnými 
členy MZ bylo odsouhlaseno. 
 
Zasedání MZ ukončil v 21,20 hod. starosta  Ing.arch.Růžička. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                           starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim, 9.6.1993 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
1) Prezenční listina 
2) Písemné omluvy členů MZ 
3) Slib nového člena MZ 
4) Usnesení MZ ze dne 3.5.1993 
5) Usnesení MR ze dne 17.5.1993 
6) Usnesení MR ze dne 24.5.1993 
7) Zpráva o správě bytového fondu 
8) Schválené záměry města na prodej nebo pronájem 
9) Návrh na stanovení záměrů města na odprodej nebo pronájem 
10)Návrh na změnu smlouvy na pronájem plaveckého areálu Kuřim 
11)Plán MR a MZ na II.pol. roku 1993 
12)Zpráva - urbanistická studie nám.l.května v Kuřimi 
13)Zpráva z jednání zástupců  pol.stran působících na území města 
   Kuřimi 
14)Žádost o rehabilitaci okresního úřadu v Tišnově 
15)Stanovisko k záměru obnovit okres Tišnov 
16)Návrh usnesení 
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