
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 8/93 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 4.10.1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni        :Ing.arch.V.Růžička,       Ing.K.Pavelka, 
                 JUDr.M.Burianová,MUDr.M.Dvořáčková, 
                 Ing.J.Fikar,J.Gambolis,   M.Hejmala,   J.Herman, 
                 PhDr.B.Holubová,    MUDr.Z.Klírová,   J.Koláček, 
                 Ing.M.Krupica, E.Moric, Ing.V.Motyčka, Š.Mudroň, 
                 Ing.J.Němec,   J.Peřina,   Y.Peřinová,  Z.Plšek, 
                 Ing.V.Toman, Ing.J.Urban, V.Zejda 
                 Ing.F.Veselý - tajemník MěÚ 
                 JUDr.J.Vlasáková - ved. správního odboru 
                 Z.Kříž - ved. finančního odboru 
                 P.Vičar - ved. odboru výstavby 
 
Písemně omluven      : RNDr.I.Poledňák 
Telefonicky omluvena : Ing.arch.A.Jančová 
MUDr.M.Dvořáčková    - na jednání MZ se dostaví později 
 
Jednání městského zastupitelstva zahájil v 17,10 hod. starosta. 
Zasedání  MZ  bylo  svoláno  obvyklou  formou,  t.j. pro členy MZ 
pozvánkou  s  materiály  k  dnešnímu  zasedání,  pro občany města 
rozhlasem. 
Jednání je přítomno 21 členů MZ. Zasedání MZ je usnášenischopné a 
usnesení, která MZ přijme, budou platná. 
 
 
Volba návrhové komise : Ing.V.Motyčka, Ing.J.Němec 
Hlasováno o návrhu    : pro   20 
                        zdrž.  1 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi M.Hejmala, V.Zejda 
Hlasováno o návrhu    : pro   19 
                        zdrž.  2 
 
Zápis z minulého jednání MZ byl  řádně ověřen a nebylo proti jeho 
znění připomínek. 
 
 
 

Program : 
1) Majetkoprávní úkony 
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení MR a MZ za I.pololetí 1993 
3) Výstavba ve městě a zhodnocení investičních akcí 
4) Různé - návrh rozpočtového provizoria 
 
Na  jednání  MZ  se  dostavila  MUDr.Klírová  - přítomno 22 členů 
Hlasováno o programu : pro všichni přít. členové MZ 
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1) Majetkoprávní úkony 
a)  JUDr.Hiltavská  -  žádost  o  odprodej  části  poz.p.č.  1941 
    k.ú. Kuřim 
    Návrh na usnesení : 
    MZ  zamítá  žádost  JUDr.Hiltavské  o  odprodej části pozemku 
    parc.číslo 1941 k.ú. Kuřim 
    Hlasováno o návrhu :  pro   20 
                          zdrž.  2 
 
b)  Odprodej   parc.č.  3248  k.ú.   Kuřim  rozděleného  na   dva 
    stav.pozemky v aukci 
    Návrh na usnesení : 
    MZ  schvaluje  vyhlášení  aukce  na  2  pozemky  -  zahrady s 
    možností výstavby RD a to 
    - parc.č. 3248/2 o výměře 528 m2 

    - parc.č.  3248/1 o výměře 446  m2 (část původní p.č.  3248 a 
      část p.č. 3252) 
    V.Zejda        - dotaz, co je v GP část "c" 
    JUDr.Vlasáková - vysvětlila - bude  přičleněno do p.č. 3252 - 
                     veř.komunikace 
    Hlasováno o návrhu usnesení :  usn. přijato všemi hlasy 
 
c)  Odprodej části poz.parc.č. 2482 k.ú. Kuřim p. Toufarovi 
    V 30-ti denní lhůtě se  k vyvěšenému záměru nikdo nevyjádřil, 
    připomínek není. 
    Návrh na usnesení : 
    MZ schvaluje odprodej cca 1200  m2 z parc.č. 2482 p. Toufarovi 
    za cenu 100,-Kč/m2 
    Hlasováno o návrhu : pro   20 
                         proti  2 
 
d)  manž. Kabátkovi - směna pozemku 
    Rovněž k tomuto záměru se nikdo z občanů nevyjádřil 
    Návrh na usnesení : 
    MZ schvaluje směnu části p.č.  2455/2 v majetku města za část 
    p.č. 3100 v majetku manželů Kabátkových ve výměře cca 300 m2 
    Hlasováno o návrhu : usnesení přijato všemi hlasy 
 
e)  Dr.Vlasáková přednesla žádost Ali Al Haschimiho, který požádal 
    dnešního dne o odprodej plaveckého areálu v Kuřimi 
    Fa  DELFÍN by  měla do  15.12.1993 předložit  finanční rozbor 
    nákladů 
    Dle znaleckého posudku cena PA 23 146 972,- Kč 
    Ing.Růžička - nabídka přichází v  době, kdy je třeba stanovit 
                  záměr,  v  30ti  denní  lhůtě  je  možno získat 
                  směsici názorů na využití bazénu 
    Ing.Pavelka - fa  DELFÍN -  skupina nových  lidí, dle jejich 
                  vyjádření budou žádat změnu smlouvy. Společnost 
                  je evidována, mění se pouze členové.Jsou značně 
                  ztrátoví, nemohou vyjít, nevědí co s tím. 
    Ing.Růžička - připomenul, že ztráta v loňském roce činila 1,5 
                  mil.Kč 
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M.Hejmala   - dotaz, zda město má stále povinnost dotovat 
p.Kříž      - vše je vyrovnáno 
E.Moric     - bazén  byl vždy  ztrátový, město  na tom nevydělá, 
              bylo by výhodné prodat  celý areál 
              Riziko, že by někdo  provozoval něco jiného než 
              bazén není 
Ing.Motyčka - evropská  zkušenost  -  bazény většinou provozují 
              města, jsou ztrátové 
J.Herman    - když  bude  obj.  prodán  -  dojde  ke změně systému 
              podnikání - konec bazénu 
Dr.Vlasáková - dle smlouvy všechny inv.  akce budou odpočítány z 
               pronájmu 
Ing.Pavelka  - za částku 500  tis.Kč z inv. akcí nemůže podnikatel 
               nic udělat 
               Hrubá  ekonomie pro  město :  roční ztráta 1,2-1,5 
               mil.Kč,   pokud  by   došlo  k   prodeji  (13%  na 
               dlouhodobý  vklad -  ročně cca  2 mil.Kč  zisk pro 
               město. Toto je jedno  z hledisek, nestavím ho však 
               jako hlavní. 
Š.Mudroň    -  dotaz, jak jsou dotovány bazény např. v Brně 
Ing.Pavelka -  ztráta  by se z příjmů města  dala vykrýt, nezbude 
               však  na  nic  jiného,  nechceme  rozhodnutí dnes, 
               předkládáme k vážnému zamyšlení 
               Nájemci fa DELFÍN dnes říkají - budeme investovat, 
               ale ne do cizího (pronajatého) majetku. 
V.Zejda     -  připomenul, že částka 1,5 mil.Kč bude stoupat 
               (opravy střech, vzduchotechnika atd.) 
               Záměr je třeba šíře publikovat, třeba získat širší 
               okruh zájemců 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  záměr  města  odprodat   PA  v  Kuřimi.  Cena  dle 
znaleckého posudku činí 23,146.972,-Kč 
Ing.Pavelka  - znovu  vyzval členy MZ k důkladnému  zvážení 
M.Hejmala    - je přesně vytyčena hranice mezi PA a stadionem 
Dr.Vlasáková - ano 
 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro  17 
                               proti 3 
                               zdrž. 2 
 
 
 

2) Kontrola plnění usnesení MR a MZ za I.pol. 1993 
Ing.Pavelka  - zprávu o  kontrole  usnesení  všichni  členové MZ 
               obdrželi,  byla provedena  kontrola usnesení  i z 
               dřívější doby, která nebyla splněna 
Ing.Růžička  - jsou dotazy ke zprávě ? 
M. Hejmala   - navrhuje "oživení" si usnesení, kontrola usn. z roku 
               1991 nemá smysl 
Ing.Pavelka  - má smysl - plnění  usn. jsou v běhu  (např. právní 
               úkony) 
Ing.Růžička  - všechna usnesení  jsou evidována v "Knize usnesení" 
               - je k nahlédnutí, k oživení si jednotlivých usnesení 
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Návrh na usnesení : 
MZ bere  na vědomí zprávu o  kontrole usnesení MZ a  MR v Kuřimi 
přijatých v I.pololetí 1993. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro  21 
                              zdrž. 1 
 
 

3) Výstavba ve městě a zhodnocení investičních akcí 
Písemnou  zprávu  zprac.  ved.   odboru  výstavby  P.Vičar  -  je 
součástí zápisu jednání MZ. 
 
p. Vičar -  zpráva byla zpracovávána v průběhu  měsíce září 1993, 
            proto doplnil : 
- výměna oken ZŠ Komenského - akce dokončena a převzata, dnešního 
  dne zahájen provoz ve škole 
- rekonstrukce kotelny v budově MěÚ - dokončeno 
- MŠ Komenského - fin. pozastávka - dokončeny nátěry 
 
Ing.Toman  - ve  zprávě postrádám  zmínku o  komunikaci v ul. Pod 
             Zárubou v Kuřimi 
p. Viča r  - vysvětlil, projekčně  je akce připravena,  je otázkou 
             financí zda akce bude realizována 
Ing.Růžička- s komunikací  je  počítáno,  musí  být pohromadě 
             finanční prostředky 
Dr.Klírová - dotaz ohledně opravy  parkoviště před prodejnou  na 
             nám.l.května 
p.Vičar    - objasnil - opravě musí předcházet vybudování kanalizace 
             v ul. Kout 
Ing.Urban  - dotaz,  zda ještě  v letošním  roce bude realizována 
             oprava vozovky a rozšíření VO na Podlesí 
p.Vičar    - ano, je rozjednáno,  během měsíce října možno započít s 
             pracemi 
Ing.Urban  - znovu  upozornil  na  propadající  se kanalizaci na 
             Podlesí, nutno urgovat opravu ! 
V. Zejda   - rek. komunikace Křižkovského - proč dlažební kostky? 
p.Vičar    - podal vysvětlení 
M.Hejmala  - jak byla použita rozpočtová rezerva (téměř 2 mil.Kč), 
             nebylo   by   lepší   pro   klid   obyvatel   použít 
             fin.prostředky uložené v peněžním ústavu ? 
p. Kříž    - rezerva klesla na 760 tis. Kč, je třeba počítat s tím, 
             aby zbyly fin. prostředky na začátek příštího roku 
Ing.Pavelka- otázka rezervy řešena  v materiálu, který jste dnes 
             obdrželi 
Ing.Růžička- vzhledem  k  tomu,  že  nebylo dalších dotazů ani 
             připomínek přednesl starosta návrh na usnesení : 
MZ  bere na  vědomí zprávu  odboru výstavby  o výstavbě  na území 
města Kuřimi za období 01-09/93 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro  20 
                              zdrž. 1 
Š.Mudroň - vzdálen z jednání MZ 
 
p. Vičar    - upozornil přítomné na instalaci  el. vrátného v budově 
              městského úřadu 
Ing.Pavelka - vysvětlil funkčnost zařízení 
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J.Herman    - dotaz  na výstavbu stánku p. Ondráčka - žádá, aby byla 
              situace  objasněna  v  Kuřimském  zpravodaji. 
              Nechť jsou sjednána opatření, aby se věc neopakovala. 
 
 

4) R ů z n é 
A) Změna rozpočtu města Kuřimi - rozpočtové opatření na rok 1993 
   předkládá ved. fin. odboru p.Kříž 
V.Zejda  - materiál  by  vyžadoval  prostudování  (byl předložen 
           pozdě) 
         - kolik bude činit rozpočtová rezerva pro letošní rok ? 
p.Kříž   - 1,5 mil.Kč 
M.Hejmala- máme měsíc říjen, proč tak velká rezerva ? 
p. Kříž  - rezerva není velká 
Dr.Holubová  - dotaz,  zda  je  či   není  dostatek  finančních 
               prostředků na kontejnery 
p.  Kříž     - vyvážení  zajišťují  Služby  města Kuřimi, dostávají 
               příspěvek  ve výši  143 tis.  Kč, je  otázkou, jak 
               jsou rozmisťovány 
Dr.Holubová  - jak Služby tuto činnost provozují ? 
Ing.Pavelka  - kontejnery  stále  rotují,  jsou  rozmisťovány na 
               různých místech 
p. Kříž      - omluva - v materiálu není zahrnuto 90 tis. Kč na VO 
               Podlesí,  o tuto  částku se  sníží rezerva.Původní 
               rezerva 691.249 Kč se zvyšuje o 733.000Kč na 
               1,424.249,-Kč 
V.Zejda      - navrhuje rozpočtové opatření schvalovat  až na příštím 
               zasedání MZ 
Ing.Pavelka  - toto  není  možné,  do  konce  roku bychom už nic 
               neudělali, tlačí nás čas 
Ing.Urban    - poznámka,  kontejnerů je  málo, navrhuji přikoupit, 
               nechť je jich více (na Podlesí stále plné) 
Ing.Růžička  - snažíme se připravit systém sběru 
Ing.Pavelka  - odbor ŽP připravuje organizační zabezpečení 
V.Zejda      - bere svůj návrh na  schvál. rozpočtového provizoria až 
               na příštím jednání MZ zpět 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření dle přiloženého 
materiálu  opravené o  částku 90  tis. Kč  (ve prospěch realizace 
osvětlení zastávky na Podlesí) 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   19 
                              zdrž.  3 
 
 
 
Ing.Růžička přednesl návrh usnesení : 
MZ zmocňuje v  souladu se zákonem ČNR ze dne  4.9.1990 o obcích - 
úplné znění zákona 410/1992 Sb.  Městskou radu Kuřimi k provádění 
rozpočtových opatření, která nemění  konečnou výši rozpočtu města 
Kuřimi v daném čase. 
Ing.Fikar - důvod, proč ? 
p. Kříž  - jediný důvod  - čas, ke  změně celkové výše  rozpočtu 
           nedojde, důvěra MR 
Hlasováno o předneseném návrhu usnesení :  pro   18 
                                           proti  2 
                                           zdrž.  2 
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B) Zpráva o průběhu prací na TKR 
- písemná informace přiložena 
Ing.Pavelka -  informace - smlouva  podepsána, připravuje se  PD, 
               zprovoznění  I.  etapy  do  konce  roku  1993 je v 
               jednání s dodavatelem -  firmou ELSA. Tento cíl je 
               však  mimořádně  náročný   a  je  mimo  podepsanou 
               smlouvu.  O   dalším  postupu  bude   MZ  průběžně 
               informováno. 
 
V 18,25 se dostavila na jednání MZ MUDr.Dvořáčková 
 
Ing.Fikar   - jaká je etapizace podle rajónů 
            - zda budou v souběhu pokládány telef. kabely 
Ing.Pavelka - I. etapa ul. Školní, sídl. Popkova cca 250 přípojek 
            - bude  připokládka  telef.  kabelů,  dle příslibu v 
              příštím roce bude k dispozici 200 telef. linek 
J.Herman    - infokanál - je počítáno se svolávacím signálem ? 
Ing.Pavelka - podám návrh na  ukončení činnosti komise  pro TKR, 
              komise  úkol splnila.  Měla by  být vytvořena  nová 
              komise - jako poradní orgán - rozšířena o "fandy" z 
              Kuřimi (audiovizuální technika) 
Dr.Holubová - bude možné připojení telef. linek na ul. Nádražní v 
              souvislosti s penzionem? 
Ing.Růžička - v souvislosti s penzionem ne, až při pokládce TKR 
M.Hejmala   - měsíční poplatek 40,-Kč je navíc k poplatku Spojům 
Ing.Pavelka - ano, další poplatek 
 
 
C) Připomínka k dopisu p.Poledňáka 
Po prošetření na OKÚ přednesl stanovisko p.Koláček 
 
Ing.Fikar   - z pověření Dr.Poledňáka  požádal, aby materiál  byl 
              projednáván na příštím jednání MZ 
Ing.Růžička - pokud návrh MZ přijme 
 
D) 
J.Herman    - zrušení nájmu střelnice  - bylo by vhodné seznámit, na 
              základě čeho byl nájem zrušen 
            - schválení mimořádné odměny p. Zejdovi - za co ? 
Ing.Růžička - p. Zejda zpracoval specifikaci oken ZŠ Komenského 
            - ve věci  střelnice byla  porušena nájemní  smlouva 
              (pronájem   jiné  organizaci),   dále  je   užívání 
              střelnice v rozporu s platnými předpisy 
              Střelnice   není  způsobilá   provozu,  běží  12-ti 
              měsíční výpovědní lhůta, v této době mohou zástupci 
              přijít  s  novým návrhem. 
              V současné době  stížnosti z řad  občanů na hlučnost, 
              střílí se většími kalibry než je povoleno 
Ing.Pavelka - nic nerušíme, dáváme možnost  střeleckému klubu za 
              podmínek   splnění všech   technických  parametrů. 
              Střelnice v tuto chvíli  nevyhovuje ani pro střelbu 
              malorážkou - hrozí obecné ohrožení. 
L.Herman    - budu  iniciovat  vybudování  kvalitní podzemní 
              střelnice 
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E) 
M.Hejmala   - likvidace  plevele podél  Lučního potoka, doporučuje 
              řešit  komplexně, nechť je vyzván  provozovatel   ke 
              spolupráci 
 
Dalších  dotazů  ani  připomínek  nebylo,  starosta  vyzval členy 
návrhové komise k přednesení usnesení. Návrh předložil Ing.Němec. 
 
1126 - MZ zamítá žádost JUDr.Hiltavské o odprodej části p.č. 1941 
 
1127 - MZ schvaluje vyhlášení aukce  na dva pozemky -  zahrady s 
       možností výstavby RD a to 
       - p.č. 3248/2 o výměře 528 m2 

       - p.č. 3248/1  o výměře  446 m2  (část původní p.č. 3248 a 
         část p.č. 3252) 
 
1128 - MZ schvaluje odprodej cca  1200m2 z p.č. 2482 p. Toufarovi 
       za cenu 100,-Kč/m2 
 
1129 - MZ schvaluje směnu části  p.č. 2455/2 v majetku  města za 
       část p.č. 3100 v majetku manželů Kabátkových ve výměře cca 
       300 m2 
 
1130 - MZ schvaluje záměr města  odprodat PA v Kuřimi.  Cena dle 
       znaleckého posudku činí 23,146.972,- Kč 
 
1131 - MZ bere na  vědomí zprávu o  kontrole usnesení MZ  a MR v 
       Kuřimi, přijatých v I.pololetí 1993 
 
1132 - MZ bere na  vědomí zprávu odboru  výstavby o výstavbě  na 
       území města Kuřimi za období 01-09/93 
 
1133 - MZ  schvaluje změnu  rozpočtu -  rozpočtové opatření  dle 
       přiloženého materiálu z 4.10.93  opravené o částku 90 tis. 
       Kč (ve prospěch realizace osvětlení zastávky na Podlesí) 
 
1134 - MZ  zmocňuje v  souladu se  zákonem ČNR  ze dne 4.9.1990 o 
       obcích  - úplné  znění zákona  410/92 Sb.  Městskou radu v 
       Kuřimi  k  provádění  rozpočtových  opatření, která nemění 
       konečnou výši rozpočtu města Kuřimi v daném čase 
 
1135 - MZ bere na  vědomí zprávu o  průběhu přípravy televizního 
       kabelového rozvodu v Kuřimi 
 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : jednohlasně přijato 
 
 
 
Jednání MZ ukončil starosta v 19,15 hodin. 
 
 
 
 
 
                                      Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                               starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim,    7.10.1993 
 
 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
 
1)  Prezenční listina 
2)  Písemná omluva Dr.Poledňáka 
3)  Návrh na  stanovení záměrů  města na  odprodej nemovitostí  v 
    majetku města Kuřimi 
4)  Schválené záměry města na odprodej nemovitostí v majetku města 
5)  Ali Al Haschimi - žádost o odkoupení PA 
6)  Zápis o kontrole plnění usnesení MR a MZ za I.pol.1993 
7)  Zpráva o výstavbě na území města Kuřimi za období 01-09/93 
8)  Změna rozpočtu města Kuřimi - rozpočtové opatření na rok 1993 
9)  Návrh na usnesení - změcnění MR Kuřim k provádění rozpočtových 
    opatření 
10) Televizní kabelový rozvod v Kuřimi 
11) Stanovisko J.Koláčka k dopisu Dr.Poledňáka 
12) Usnesení MZ ze dne 30.8.1993 
13) Usnesení MR ze dne 6.9.1993 
14) Usnesení MR ze dne 20.9.1993 
15) Návrh usnesení 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Miloš  H e j m a l a                      Vladislav  Z e j d a 

 


