
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 7/1993 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 30.8.1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička,   Ing.K.Pavelka,     Ing.F.Veselý, 
           JUDr.M.Burianová,     MUDr.M.Dvořáčková,    M.Hejmala, 
           J.Herman,          L.Herman,          PhDr.B.Holubová, 
           Ing.arch.A.Jančová,     MUDr.Z.Klírová,    J.Kobzinek, 
           J.Koláček,    Ing.M.Krupica,     E.Moric,    Š.Mudroň, 
           Ing.J.Němec,  J.Peřina,  Y.Peřinová,  Z.Plšek, RNDr.I. 
           Poledňák, Ing.V.Řezanina, Ing.V.Toman, V.Zejda 
 
Písemně omluveni : Ing.Motyčka, Ing.Urban, Ing.Fikar 
Neomluven        : J.Gambolis 
 
Jednání     městského     zastupitelstva     zahájil     starosta 
Ing.arch.Růžička  v 17,00  hodin konstatováním,  je zasedání bylo 
svoláno  obvyklou  formou  t.j.  písemně  a  městským  rozhlasem, 
přítomno je 22 členů MZ - jednání je usnášenischopné. 
 
Volba návrhové komise : J.Koláček, E.Moric 
Hlasováno o návrhu : pro  21 
                     zdrž. 1   Návrh přijat. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Š.Mudroň, L. Herman 
Hlasováno o návrhu : jednohlasně přijat 
 
Zápis z minulého jednání MZ byl řádně ověřen, je k nahlédnutí. 
V 17,10 hod. se dostavila na jednání Dr.Burianová. 
 
Program : 
l) Majetkoprávní úkony 
2) Vyhláška  o  příspěvku  na  částečnou  úhradu  neinvestičních 
   nákladů mateřských škol a školních družin ve městě Kuřimi 
3) Činnost Služeb města Kuřim 
4) Zřízení příspěvkové organizace "Penzion pro důchodce Kuřim" 
5) Smlouva o vybudování a pronájmu televizního kabelového rozvodu 
6) Různé 
 
K přednesenému návrhu programu nebylo připomínek. 
Program jednání byl schválen. 
 
Úvodem   jednání   představil   starosta   nového  tajemníka  MěÚ 
Ing.Františka Veselého. 
 
 

1) Majetkoprávní úkony 
JUDr.Vlasáková   vysvětlila  příl.   č.  9   materiálu  -  výklad 
ustanovení §  36a) odst. 4 a  5 zákona č. 367/90  Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů 
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Naše  vyhl. je  v rozporu  se  zákonem  o obcích,  proto byly  MZ 
předloženy návrhy usnesení pod bodem l a 2. 
 
Dr.Poledňák - usn. bylo přijato z  toho  důvodu, aby bylo zřejmé, 
              zda   město   vůbec   může   takovou  vyhl.  vydat. 
              Prokuratura  napadla princip.Jiná  otázka, je,  zda 
              naše vyhl.  je či není  v pořádku. Vyhl.  je x není 
              účinná, dá  se však na ní  pracovat. Bylo by chybou 
              přerušit proces, který jsme nastartovali. Souhlasím 
              s usnesením  č.2, chybou by  bylo přijmout usnesení 
              č.l. 
Dr.Vlasáková- usn.  č. l lze přijmout, pracovat  na vyhl. můžeme 
              dále.  Bylo  by  správné   přijmout  i  první  část 
              navrženého usnesení. 
Dr.Poledňák - ať vyhl. máme,  usilujme o její legitimitu, nikoliv 
              rušit princip vyhl., ať dále zůstane jako vyhláška 
Ing.Pavelka  -oponuji  Dr.Poledňákovi -  vyhl. je  zmatečná. Jak 
              může  být legalita,  když vyhl.  je protiprávní. Ve 
              vyhl. se  hovoří o dvou aktech  - prodej (rozhoduje 
              MZ),pronájem (rozhoduje  MR) -  dva různé  orgány - 
              nemůže být slučováno v jedné vyhlášce 
Ing.Růžička - navrhuji z OKÚ stáhnout to, co bylo zasláno 
Dr.Vlasáková- obsahově je vyhl. špatná 
Dr.Poledňák - požaduji, abychom měli vyhl. ne zásady 
 
Hlasováno o návrhu usnesení č. l t.j.: MZ ruší 2.část usnesení MZ 
č.  1054/93 o  předložení vyhlášky  o převodu  a pronájmu majetku 
města Kuřimi  poslanecké sněmovně k rozhodnutí o její legalitě. 
pro     21 
proti    1 
zdrž.    1  Návrh byl přijat. 
 
K bodu 2 návrhu usnesení : 
Hlasováno o protinávrhu Dr.Poledňáka t.j. : 
MZ pověřuje MR  k přepracování vyhl. města o  převodu a pronájmu 
majetku  města ve  smyslu výkladu  Ministerstva vnitra  k § 36 a) 
zákona O obcích. 
pro    12 
proti   6 
zdrž.   5  Návrh přijat nebyl. 
 
Hlasováno o původním návrhu t.j. : 
MZ pověřuje MR k přepracování vyhlášky města o převodu a pronájmu 
majetku města,  ve smyslu výkladu  Ministerstva vnitra k  § 36 a) 
zák. O  obcích a její  změnu v závazné  zásady, kterými se  budou 
členové MR a MZ při manipulaci s majetkem města řídit. 
pro   10 
proti  5 
zdrž.  8  Návrh nebyl přijat. 
 
Vzhledem  k  tomu,  že  žádný  z  návrhů  nebyl  přijat, navrhuje 
Ing.Růžička   dohodovací   řízení   za   účasti   zástupců  všech 
politických stran. 
Výsledek dohodovacího řízení - návrh na usnesení : 
MZ pověřuje MR k přepracování  způsobu převodu a pronájmu majetku 
města ve  smyslu výkladu Ministerstva vnitra  k § 36 a)  zákona O 
obcích. 
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Hlasováno o návrhu usnesení : přijato všemi hlasy 
 
Dr.Vlasáková  -  ve  smyslu  výkladu  bude  MZ  projednávat pouze 
majetkoprávní úkony týkající se prodeje majetku města. 
 
l) Usn. č. 1098/93 - odprodej části p.č. 780 k.ú. Kuřim ve výměře 
   cca 340 m2 Magistrátu mBrna na vybudování rampy 
V.Zejda - dotaz, zda bylo s Magistrátem jednání o fin.úhradě veř. 
          chodníku 
Dr.Vlasáková - zatím ne 
 
MZ  schvaluje  odprodej  části  p.č.  780  o  výměře  cca  340 m2 
Magistrátu města  Brna pro přístavbu  rampy za cenu  100,-Kč/m2 s 
podmínkou finanční úhrady veřejného chodníku u objektu. 
Hlasováno o návrhu  : všemi hlasy usnesení přijato 
 
2) Usn.  č. 1101/93 -  odprodej 2 pozemků o výměře cca 466  m2 na 
   p.č. 3248 na Podlesí 
M.Hejmala - navrhuji aukci pozemku 
p.  Majer - vysvětlil svoji  žádost -  má zájem  pouze o jeden z 
            pozemků - blíže k RD pí.Majerové 
V.Zejda   - přikláním se k aukci, je otázkou, zda dražit celek nebo 
            dva pozemky 
Dr.Vlasáková - jako jeden celek 
p.  Barták   - objasnil  svoji  žádost,  činí  dotaz,  zda  nelze 
               přihlédnout  k  jeho  dřívější  žádosti  z  r.90 o 
               stavební místo 
Dr.Vlasáková - vysvětlila, MZ by sice mohlo přihlédnout, žádost z 
               r.90 není však výsadou žadatele 
Ing.Krupica  - navrhuje pozemek rozdělit na 1/2 a tyto nabídnou p. 
               Majerovi a manž. Bartákovým k odprodeji 
L.Herman     - připojuji  se  k  návrhu  Ing.Krupicy - dát přednost 
               obč.Kuřimi 
 
Návrh usnesení : 
MZ zamítá  odprodej pozemku parc.č.  3248 k.ú. Kuřim  a vyhlašuje 
aukci na parc.č. 3248 rozdělenou na dva stavební pozemky. 
Hlasováno o návrhu : pro   18 
                     zdrž.  1 
                     proti  4   Návrh byl přijat. 
 
 
3) Odprodej 9 m2 z p.č. 281 fa SPT TELECOM 
MZ schvaluje odprodej 9 m2 z parc.č. 281 firmě SPT TELECOM. 
Hlasováno o návrhu : všemi hlasy schválen 
M.Hejmala - dotaz, zda 9 m2 je majetkem města 
Dr.Vlasáková - ano 
Ing.Jančová  - odprodej za stejných platebních podmínek ? 
Dr.Vlasáková - ano 
 
4) Toufar  Gustav, Brno, Třískalova  20 - odprodej  části parc.č. 
2482 k.ú. Kuřim 
p. Toufar - vysvětlil - žádá o odprodej celé parcely 
E.Moric   - nedoporučuje předmětnou parcelu dělit - došlo by k jeho 
            znehodnocení.  Doporučuje   odprodej  celého  pozemku 
            p.Toufarovi (morální hledisko) 
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p.Toufar    - horní část pozemku je prakticky nepoužitelná - užívají 
              lesy 
Ing.Růžička - připomenul, že MZ stanovuje záměr 
L.Herman    - doporučuje pronájem 
Dr.Vlasáková- na  vysvětlenou  -  pokud  se  p.Toufarovi zamítne 
              odprodej,  vzniká právo  na užívání  dle dřívějšího 
              usnesení 
Ing.Jančová - jedná se o  stav. parcelu, přikláním  se k návrhu, 
              aby pozemek byl dán do adresné nabídky 
M.Hejmala   - doporučuji přímý prodej za cenu 100,-Kč/m2 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  stanovuje záměr  adresně odprodat  pozemek parc.č.  2482 k.ú. 
Kuřim ve výměře cca 1200 m2 p.Toufarovi 
za cenu 100,-Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro    16 
                              proti   6 
                              zdrž.   l 
 
 
5) manž. Kabátkovi, Brno, Bzenecká 22 - návrh na směnu pozemků 
K předloženému návrhu nebylo připomínek 
MZ schvaluje záměr  města směnit část p.č. 2455/2  - ost.plocha v 
majetku města za část p.č.  3100-orná v majetku manž. Kabátkových 
v lokalitě Pod Horkou ve výměře cca 300 m2. 
Hlasováno o návrhu : pro 23 členů MZ 
 
 

2)  Vyhláška  o  příspěvku  na  částečnou  úhradu  neinvestičních 
    nákladů mateřských škol a školních družin ve městě Kuřimi 
 
Ing.Pavelka - MR návrh  vyhl. projednala, schválila, po schválení 
              MZ se stává vyhláška platnou. V případě neschválení 
              MZ přestává platit 
              Záležitost  byla  projednávána  ve  školské  i fin. 
              komisi 
p.Hermanová - řed.  MŠ Otevřená  - dotaz,  z jakých  podkladů se 
              vycházelo 
Ing.Pavelka - zprůměrovaly se všechmy MŠ ve městě 
p.Hermanová - mělo by se vycházet z nákladů přísl. MŠ 
L.Herman    - přip. situaci ve městě Brně - zprůměruje se 
Ing.Růžička - dotaz  na p. Hermanovou - žádáte,  aby Vaše MŠ měla 
              příspěvek nižší ? 
p.Hermanová - příspěvky  mají být  použity na  učební pomůcky  a 
              hračky dětem 
J.Koláček   - situace byla projednávána ve  školské komisi za přít. 
              všech řed. 
Dr.Poledňák - dotaz - zákon stanoví - obec použije pro přísl. MŠ 
Ing.Pavelka - použije se i na jiné MŠ 
L.Herman - T- přip. - přísl.MŠ - výklad v zák. není striktní - můj 
              výklad = přísl. MŠ k obci 
Dr.Vlasáková- ujasnila  - vyhl.  zpracovávala spolu  s ved.  FO 
              p.Křížem. Každá MŠ splňuje 30%, v této fázi je to z 
              předpokladu, který bude 
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Ing.Růžička - navrhuje konec rozpravy, hlasování o usnesení. 
MZ   schvaluje   vyhlášku   o   příspěvku   na  částečnou  úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve městě 
Kuřimi tak, jak byla předložena. 
Hlasováno o návrhu : pro    21 
                     proti   0 
                     zdrž.   2 
 
V 18,30 vzdálen Dr.Poledňák. 
 
 

3) Činnost Služeb města Kuřimi 
písemná  zpráva  zprac.  ved.  Služeb  Ing.Suchánkem  je součástí 
zápisu dnešního jednání MZ 
K předložené zprávě nebylo žádných dotazů ani připomínek 
Návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí předloženou  zprávu o  činnosti Služeb  města 
Kuřimi 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 22 přítomných členů MZ 
(Dr.Poledňák vzdálen) 
 
 

4) Zřízení příspěvkové organizace "Penzion pro důchodce Kuřim" 
 
Ing.Pavelka   -  podal   zprávu  ohledně   dokončované  stavby  - 
                 předpoklad   dokončení  10/93,   s  dokončovanou 
                 stavbou  je třeba  zajišťovat výběr  pracovníků, 
                 vybavení, zprovoznění atd. 
Ing.Růžička - přečetl  dnes  podepsanou dohodu mezi OKÚ Brno-venkov 
              a Městem Kuřim ve věci financování penzionu. 
V 18,40 se vrátil na jednání MZ Dr.Poledňák 
 
J.Herman    - dotaz, zda je známa výše nájemného 
Ing.Pavelka - vycházelo se z  předpokladu, vyhl.č. 82,83/93  Sb. 
              jasně  určuje  co  a  za  jaké  m2  a vybavení může 
              provozovatel účtovat 
Ing.Řezanina- nezdá  se mi výhodná  smlouva s OKÚ,  30-50% náj. z 
              regionu,  není  uvedena   částka,  jakou  OKÚ  bude 
              přispívat, tím bude město značně "zešněrováno" 
Ing.Pavelka - k financování - ve smlouvě je uvedeno, že OKÚ hradí 
              rozdíl mezi náklady a příjmy 
Ing.Řezanina- já s dohodou nesouhlasím 
Ing.Pavelka - stavba  penzionu  je   financována  ze  státních 
              prostředků,  jde  o  síť  sociálních  služeb - musí 
              sloužit širšímu regionu 
Ing.Růžička - hospodaříme s poskytnutým příspěvkem 
V.Zejda     - žádá  o vysvětlení ve věci financování výstavby 
              penzionu do prosince 93 z rozpočtu města 
Ing.Pavelka - podal vysvětlení 
 
Ing.Růžička přednesl návrh na usnesení 
MZ schvaluje zřízení příspěvkové organizace "Penzion pro důchodce 
- Kuřim" s účinností od 1.10.1993 dle zřizovací listiny. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro  23 členů MZ 
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V 18,50 hod. přestávka v jednání MZ 
Z jednání se omluvili a vzdálili MUDr.Klírová, V.Zejda, Ing.Němec 
Přítomno 20 členů MZ 
 
 
 

5) Smlouva o vybudování a pronájmu televizního kabelového rozvodu 
   (TKR) uzavřená ve smyslu ust. § 489 a násl.Obchodního zákoníku 
 
Ing.Pavelka - smlouva zaslána v pís. znění všem členům MZ, smlouva 
              byla prodiskutovaná v komisi, MR - připomínkována 
M.Hejmala   - je znám postup jednotlivých etap 
Ing.Pavelka - toto bude  předmětem projektu, realizace je odvislá 
              od dodavatele 
Ing.Jančová - dotaz  -  při  ideálním  průběhu přípravy, kdy se 
              zahájí s realizací akce ? 
Ing.Pavelka - dle smlouvy do  3 měsíců termín,  kdy musí zahájit 
              stavbu 
J.Herman    - spodní  část  Kuřimi  -  katastrofální  tel. příjem, 
              přimlouvá se za zahájení I.etapy ve spodní části města 
Ing.Pavelka  - u  firmy ELSA   máme obavy,  že nabídka  je příliš 
              dobrá (nízká cena) 
              firmou PHILIPS byl zprac.konkurenční projekt 
              - rozpočet 21 mil.Kč 
              Navrhuji v dalším pověřit MR k projednávání dodatků 
 
Návrh usnesení : 
MZ  schvaluje   předloženou  smlouvu  o   vybudování  a  pronájmu 
televizního   kabelového  rozvodu   (TKR)  uzavřenou   ve  smyslu 
ustanovení  § 489  a násl.  Obchodního zákoníku  a pověřuje MR ke 
schvalování dílčích dodatků. 
Hlasováno o návrhu usnesení : návrh jednohlasně přijat 
 
Ing.Růžička poděkoval Ing.Pavelkovi a komisi , která zpracovávala 
podklady pro uzavření smlouvy. 
 
 
 

6) R ů z n é 
1) Kontrola usnesení 
Ing.Pavelka - pozemkové vztahy - sokolovna - bude svoláno jednání 
              s   OKÚ  Brno-venkov,   kde  budou  vyspecifikovány 
              všechny požadavky 
M.Hejmala   - objasnil   situaci   kolem  sokolovny  -  devastace 
              sokolského majetku, nedodělky,  které brání užívání 
              sokolského majetku vzniklé v souvislosti se stavbou 
              ZŠ Tyršova - OKÚ přehrává na bedra města 
              Doporučuji  : na  místě sepsat  stav, požadavky jak 
              Sokola tak města neboť i tento majetek je zdevastován 
Ing.Pavelka - bude řešeno samostatnou schůzkou 
M.Hejmala   - znovu se vrátil k otázce hubení plevele, nač je odbor 
              ŽP - ať sjedná nápravu 
Ing.Pavelka - údržba  zelených  ploch  města  časově i finančně 
              náročná 
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Dr.Poledňák   -  komise   ŽP  tuto   otázku  projednávala,   jsou 
                 nevyjasněné majetkové vztahy 
Ing.Řezanina  -  přemnožení plevele má za následek nárůst alergií a 
                 exzémů   zejména  u   dětí,  ať   město  zajistí 
                 pravidelné sečení ploch v majetku města 
 
2) 
Ing.Pavelka - uvedení penzionu do provozu se děje ve spolupráci s 
              Tišnovem (tam rovněž dokončují penzion s kap. 170 míst) 
              Připravujeme zájezd do Vídně na prohlídku obdobného 
              zařízení. Dotaz, kdo z členů MZ má zájem se zájezdu 
              zúčastnit (5 zájemců - p.Peřinová, Mudroň, Koláček, 
              Hejmala, L.Herman). 
 
3) 
Ing.Růžička - informace ze  zasedání Okresního shromáždění okresu 
              Brno-venkov ze dne 5.8.1993 - vzato na vědomí 
              (likvidace  OSP Brno-venkov  - pro  Kuřim schválená 
              dotace ve výši l mil. Kč na výměnu oken ZŠ Komenského 
              - akce zahájena) 
 
4) 
Fa AGROSTYL  - žádost o  úlevu na dani  z nemovitosti ve  výši 
40 365,-Kč. 
MR úlevu na dani nedoporučila 
Návrh na usnesení : 
MZ zamítá  žádost fy AGROSTYL  o úlevu na  dani z nemovitosti  ve 
výši 40 365,- Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 20 členů MZ 
 
 
5) "Slovakárna" Kuřim 
Ing.Pavelka  seznámil   se  stanoviskem  komise   výstavby  -  ta 
nedoporučuje využít  jako ubytovnu pro bezdomovce, příp. pro soc. 
slabé občany. 
Závěr  : odkoupit pozemek vč. budovy pro event. výstavbu 
Ing.Růžička  -  technický  stav  je  skutečně  tak hrozný, že jde 
                prakticky o  zbor, pozemek má  určité kvality, je 
                dost cenný 
Ing.Pavelka  -  je třeba rozhodnout, k jakému účelu pozemek využít, 
                zda se zúčastnit výběrového řízení 
Návrh usnesení : 
MZ pověřuje MR k jednání  o odkoupení "slovakárny" za cenu stavby 
dle znaleckého posudku, pozemek do 100,-Kč/m2. 
Hlasováno : pro    19 
            zdrž.   l 
 
 
6) 
Ing.Jančová - dotaz, zda  budou kontejnery po městě rozmisťovány 
              v prav. intervalech 
Ing.Pavelka - cena l kontejneru od 1600 -2000 tis. Kč 
              je třeba jednoznačně rozhodnout, co s odpadem 
Ing.Řezanina - nespalovat odpad na zahrádkách ! 
Ing.Pavelka  - navrhuje přijmout usnesení,  aby v rozpočtu  města 
               byla vyčleněna vyšší částka na likvidaci odpadů 
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Dr.Poledňák - navrhuje použít fin. rezervu na kontejnery 
E.Moric     - připomínka, že celá řada občanů nemá popelnice 
M.Hejmala   - každý člen MZ je povinen sjednávat  pořádek. 
              Komise nemůže vyhledávat přestupky, je sankčním orgánem. 
J.Herman    - skládka Bratčice -  příliš daleko, na  okrese Blansko 
              není skládka ? Inf. obec Čebín má vlastní skládku - 
              prověří odbor ŽP 
 
7) 
Dr.Poledňák - dotaz, zda bylo jednáno s plaveckým oddílem 
Ing.Pavelka  - ano  i s   plaveckou školou,  ta od  6.9.93 začíná 
               plavat 
 
Dalších dotazů ani připomínek nebylo. 
Starosta Ing.arch.Růžička  požádal návrhovou komisi  o přednesení 
usnesení. Návrh předložil J.Koláček. 
 
 
1113  - MZ  ruší 2.  část  usnesení  MZ č.  1054/93 o  předložení 
        vyhlášky  o  převodu  a  pronájmu  majetku  města  Kuřimi 
        poslanecké sněmovně k rozhodnutí o její legalitě 
 
1114  - MZ  pověřuje MR k přepracování způsobu  převodu a pronájmu 
        majetku města  ve smyslu výkladu Ministerstva  vnitra k § 
        36 a) zákona O obcích 
 
1115  - MZ  schvaluje odprodej části p.č. 780 o  výměře cca 340 m2 
        Magistrátu  města  Brna  pro   přístavbu  rampy  za  cenu 
        100,-Kč/m2 s podmínkou finanční úhrady veřejného chodníku 
        u objektu 
 
1116  - MZ zamítá odprodej pozemku p.č. 3248 k.ú.Kuřim a vyhlašuje 
        aukci na parc.č. 3248 rozdělenou na dva stavební pozemky 
 
1117  - MZ schvaluje odprodej 9  m2 z parc.č. 281 k.ú. Kuřim firmě 
        SPT TELECOM 
 
1118  - MZ stanovuje záměr adresně  odprodat pozemek parc.č. 2482 
        k.ú.  Kuřim ve  výměře cca  1200 m2  p. Toufarovi za cenu 
        100,- Kč/m2 
 
1119  - MZ  schvaluje záměr  města směnit  část parc.č.  2455/2 - 
        ost.plocha  v majetku  města za  část p.č.  3100 - orná v 
        majetku manž. Kabátkových v lokalitě Pod Horkou ve výměře 
        cca 300 m2 
 
1120  - MZ  schvaluje vyhlášku  o příspěvku  na částečnou  úhradu 
        neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 
        ve městě Kuřimi tak, jak byla předložena 
 
1121  - MZ  bere na  vědomí předloženou  zprávu o činnosti Služeb 
        města Kuřimi 
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1122 -  MZ schvaluje zřízení příspěvkové  organizace "Penzion pro 
        důchodce  Kuřim" s  účinností od  l.l0.1993 dle zřizovací 
        listiny 
 
1123 -  MZ schvaluje předloženou smlouvu  o vybudování a pronájmu 
        televizního kabelového rozvodu  (TKR) uzavřenou ve smyslu 
        ustanovení §  489 a násl. Obchodního  zákoníku s pověřuje 
        MR ke schvalování dílčích dodatků 
 
1124 -  MZ  zamítá  žádost  firmy  AGROSTYL  o  úlevu  na dani z 
        nemovitosti ve výši 40 365,- Kč 
 
1125  - MZ  pověřuje MR  k  jednání  s Magistrátem  města Brna  o 
        odkoupení  "slovakárny"  za  cenu  stavby  dle znaleckého 
        posudku, pozemek do 100,- Kč/m2 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : jednohlasně přijato 
 
Jednání MZ ukončil ve 20,10 hodin starosta Ing.Růžička. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                             starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim, 1.9.1993 
 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
l)  Prezenční listina 
2)  Písemné omluvy členů MZ 
3)  Výklad ust. § 36 a) zák.č. 367/90 Sb. zák. O obcích 
4)  Schválené záměry města na odprodej nebo pronájem nemovitostí v 
    majetku města 
5)  Návrh na  stanovení záměrů  města na  odprodej nebo  pronájem 
    nemovitostí v majetku města Kuřimi 
6)  Vyhláška  o  příspěvku  na  částečnou  úhradu  neinvestičních 
    nákladů MŠ a ŠD 
7)  Činnost Služeb města Kuřimi 
8)  Návrh na zřízení  příspěvkové organizace "Penzion pro důchodce 
    Kuřim" 
9)  Smlouva o vybudování a pronájmu televizního kabelového rozvodu 
10) Hřiště u ZŠ Tyršova - zpráva 
11) Fa AGROSTYL - úleva na dani z nemovitosti 
12) "Slovakárna" 
13) Usnesení MZ ze dne 12.7.1993 
14) Usnesení MR ze dne 26.7.1993 
15) Usnesení MR ze dne 16.8.1993 
16) Návrh usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Štefan  M u d r o ň                     Ladislav  H e r m a n 


