
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 9/93 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 8.11.1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni  :  Ing.K.Pavelka,  JUDr.M.Burianová, MUDr.M.Dvořáčková, 
             Ing.J.Fikar,    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, 
             Ing.V.Motyčka,   Š.Mudroň,   Ing.J.Němec,  J.Peřina, 
             Y.Peřinová,         Z.Plšek,        RNDr.I.Poledňák, 
             Ing.V.Řezanina, Ing.V.Toman, Ing.J.Urban, V.Zejda 
 
Omluven  :   Ing.arch.V.Růžička - nemoc 
             J.Gambolis 
 
Jednání městského  zastupitelstva zahájil v  17,10 hodin zástupce 
starosty Ing.Pavelka. Přivítal přítomné.  Jednání MZ bylo svoláno 
dle zvyklostí. 
Přítomno 24 členů MZ, jednání je usnášenischopné. 
 
Volba návrhové komise : Y.Peřinová, Ing.Krupica 
Hlasováno o návrhu    : pro   22 
                        zdrž.  2 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Ing.Toman, MUDr.Klírová 
Hlasováno o návrhu    : pro   22 
                        zdrž.  2 
 
 
Zápis z  minulého jednání MZ byl  ověřen, nebylo vzneseno námitek 
ani připomínek. 
 
Ing.Pavelka předložil návrh programu : 
 
1) Majetkoprávní úkony 
2) Nemovitý majetek města 
3) Vyhlášky města Kuřimi 
4) Zřízení městské policie 
5) Zajištění inventarizace k 31.12.1993 
6) Různé 
 
Je dotazů nebo připomínek k navrženému programu ? 
Dr.Poledňák  - navrhuji,  aby  byl  projednán  můj  návrh ze dne 
               29.8.93 ke kontrole odměňování 
Ing.Pavelka  - záležitost bude projednána v "různém" 
V.Zejda      - upřesnění - záležitost  odprodeje PA bude projednávána v 
               majetkoprávních úkonech ? 
Dr.Vlasáková - ano 
 
Hlasováno  o  předloženém  návrhu  programu.  Přednesený  program 
schválen jednohlasně. 
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1) Majetkoprávní úkony 
l)  Adresný odprodej pozemku  parc.č.  2457/2  k.ú. Kuřim manž. 
    Přikrylovým 
Dr.Poledňák  - co se rozumí vloženými náklady 
Dr.Vlasáková - náklady dle znaleckého posudku 
p.Přikrylová - požádala  o zvážení  a snížení  ceny pozemku (při 
               výkupu jejich pozemku na ul.Tyršové byla cena 8,-Kč/m2) 
Dr.Vlasáková - jedná se o kulturu zahrada, cena kolek 78 tis.Kč 
Ing.Jančová  - dotaz, o jaké snížení  se jedná ? O snížení ceny 
               78 200 tis. Kč, 
Ing.Pavelka  - jaký je návrh pí. Přikrylové ? 
p.Přikrylová - snížení alespoň o 1/2 
Dr.Poledňák  - připomenul snížení ceny u r. Šeptunových 
Ing.Němec    - narhuje poloviční cenu t.j. 50,-Kč/m2 na celou plochu 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  na adresný  odprodej pozemku  parc.č. 2457/2 
k.ú.  Kuřim manželům  Přikrylovým za  cenu 50,-Kč/m2  s podmínkou 
úhrady nákladů bývalým uživatelům dle znaleckého posudku. 
Hlasováno o návrhu : pro    19 
                     zdrž.   5 
 
Na jednání MZ se dostavil p. Mudroň 
 
2) Záměr na adresný odprodej pozemku parc.č. 365 a 367 p. Vlkovi 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  na adresný  odprodej pozemku  parc.č. 365 ve 
výměře  186  m2  a  pozemku  parc.č.  367  ve  výměře  45 m2 panu 
Stanislavu Vlkovi, Kuřim, Třebízského 413 za cenu 100,-Kč/m2 
Hlasováno o návrhu  : pro  23 
                      zdrž. 1 
 
3) Záměr na směnu pozemku p.č. 2384 ve vlastnictví Ing.Motyčky za 
   pozemek parc.č. 2421 ve vlastnictví města Kuřimi 
Dr.Poledňák  -  já  nesouhlasím,  Ing.Motyčka  dostane 2 stavební 
                pozemky 
E.Moric  - nesouhlasím  s p.Poledňákem,  jestliže chceme  prostor 
           využít   pro  podnikatelské   účely,  je   účelné  mít 
           celek,podporuji předložený návrh usnesení 
Ing.Motyčka -  čistý stavební pozemek parc.č.  2421 není, hygiena 
               stanovila tvrdé podmínky 
Ing.Pavelka - je protinávrh na změnu usnesení ? Není 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje   záměr  města  na  směnu   pozemku  p.č.  2384  ve 
vlastnictví Ing.Motyčky za pozemek p.č. 2421 ve vlastnictví města 
s případným cenovým vyrovnáním dle znaleckého posudku. 
Hlasováno o návrhu :  pro    20 
                      proti   2 
                      zdrž.   3 
 
4) Dr.Vlasáková  - informace z a.s. TOS ohledně  záměru města na 

odkoupení  pozemku  parc.č.  1742  zast.plocha  o  výměře 2121 m2 
(pozemek  pod  obj.  MěÚ  prostranství  před  budovou).  Cena dle 
znaleckého posudku  činí 233 210,-  Kč. V privatizačním  projektu 
došlo k chybě, pozemek nebyl uveden. 
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Dr.Vlasáková přednesla návrh na usnesení : 
MZ schvaluje výkup pozemku p.č. 1742 k.ú. Kuřim (zast.plocha) 
ve výměře 2121 m2 za cenu 233 210,- Kč. 
Ing.Fikar    - znovu je materiál  předkládán opožděně (jako  "horký 
               brambor")  - připomenul  jednací řád.  Toto by  mělo 
               skončit,   materiály   zasílat    14   dní   předem. 
Dr.Vlasáková - vysvětlila, schválené  záměry dostávají členové MZ 
               předem,  v tomto  případě se  jedná o  výkup, není 
               třeba, aby byl 30 dní zveřejněn 
V.Zejda      - navrhuji  odložit do příštího  jednání (jednat  s TOS, 
               o   snížení   ceny,   město   vyhovělo   v   odkladech 
               dislokačních poplatků a pod.) 
Ing.Pavelka  - navrhuji vzít v  úvahu cenu, ulice  je ve II.pásmu 
               (cena  s indexem  2 -  možno 220,-Kč/m2). Materiál 
               přišel opožděně, je však natolik jasný, že pozemek 
               buď   odkoupíme   nebo   ne.   K   chybě  došlo  v 
               privatizačním projektu, z titulu právních předpisů 
               se nedá nic dělat. Jediná cesta - odkoupit. 
Ing.Řezanina - za  amatérskou chybu  zaplatíme 200  tis. Kč. Při 
               podpisu darovací smlouvy se mělo na toto upozornit 
Dr.Vlasáková - ze strany města  k chybě nedošlo,  všimli jsme si 
               toho 
Dr.Dvořáčková- pokud TOS  nevyužila nejvyšší  ceny, proč  nemůže 
               cenu snížit? 
Dr.Pavelka   - je to stanovisko správní rady podniku 
Dr.Vlasáková - o snížení ceny by mohla rozhodnout valná hromada 
L.Herman     - kolik činí nájem z pozemku ? 
Dr.Vlasáková - 3,-Kč/m2 
L.Herman     - v tom případě je lepší uzavřít nájemní smlouvu 
Ing.Toman    - dotaz na valnou hromadu 
V.Zejda      - zkušenost u lesů - privatizační projekty se předělávají 
               opravují  delimitační  protokoly,   věřím,  že  je 
               možnost opravy  privat.projektu. Navrhuji odložení 
               do příštího jednání MZ 
Ing.Jančová -  navrhuji vzhledem k  nejasnostem odložit návrh  do 
               příštího jednání MZ 
Hlasováno o návrhu :  pro   22 
                      zdrž.  3 
 
 
 
5) Záměr na využití pozemku  parc.č. 2384,2385,2386,2387,2388 na 
   ul. Havlíčkové 
Návrh na usnesení přednesla Dr.Vlasáková. 
V.Zejda     - s  navrženým  usnesením  dle  přílohy č. 2 souhlasím, 
              navrhuji termín do 02/94. Pokud má být projekt kvalitní, 
              navržený termín 31.12.93 je příliš krátký 
Ing.Jančová - navrhuji termín předložení 31.1.94 
Dr.Poledňák - za  jakou cenu budou pozemky prodány,  cena je dost 
              podstatná věc 
Ing.Fikar   - dotaz, zda Sběrné suroviny budou předkládat návrh, jak 
              výkupna bude vypadat 
Dr.Vlasáková -zatím visí záměr 
Ing.Fikar  -  navrhuje,  pozemek  Sběrným  surovinám nedat, pokud 
              nepředloží návrh 
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Ing.Jančová  - navrhuji  do  vyjasnění   záměr  města  odročit. 
               Záležitost je třeba dořešit 
Ing.Motyčka  - v komisi  výstavby záměr pronajmout pozemky Sběrným 
               surovinám  byl   projednán  a  schválen,   o  dnes 
               předloženém záměru komise nebyla informována 
Dr.Dvořáčová - navrhuji dát do nabídky celý prostor 
E.Moric      - podporuji návrh Dr.Dvořáčkové na všechny pozemky 
Ing.Pavelka  - připomenul  nutnost zachování  Sběrných surovin ve 
               městě. Několik komisí  vyhledávalo vhodné pozemky, 
               nenašel se žádný. 
E.Moric      - nemám důvěru ve Sběrné suroviny 
Dr.Vlasáková - nájemní smlouva se Sběrnými surovinami je uzavřena 
               do 31.12.1993 
Ing.Jančová  - protinávrh - do nabídky navrhuji začlenit i pozemky 
               určené pro Sběrné suroviny 
p.Boček - podnikatel, který vysvětlit svůj zájem na shora uvedené 
          pozemky. Mně osobně Sběrné  suroviny nevadí, pozemek je 
          dostatečně velký 
Ing.Jančová -  p.Boček - jediný zájemce,  pro další zájemce třeba 
               Sběrné suroviny nebudou přijatelné 
L.Herman    -  Sběrné suroviny ve městě zatím nic neudělali, navrhuji 
               parcelu zachovat celou,  pro Sběrné suroviny hledat 
               jiné místo 
Ing.Jančová -  v poslední době zahájeno  třídění odpadu ve městě, 
               Sběrné suroviny nebudou lukrativní 
Ing.Řezanina-  jaká byla aktivita Sběrných surovin ? 
Dr.Vlasáková-  především byla aktivita  města, aby Sběrné suroviny 
               byly zachovány 
Ing.Pavelka -  snahou  všech by mělo být dostat  odpad z města ven 
               za rozumnou cenu 
M.Hejmala   -  nespěchejme,  je  čas,  záměr  může  být vypsán, se 
               záměrem  je  třeba  řešit  komunikační  napojení - 
               chodníky na ul. Havlíčkova 
V.Zejda     -  MZ není kompetentní projektovat, znovu  narážíme na 
               problém, že není zpracován směrný územní plán města 
Ing.Fikar   -  MR odsouhlasuje pronájem - ta ať schvaluje fundovaně 
               -  dochází ke  střetům zájmů.  Velká chyba,  že MR 
               schvaluje pronájmy 
Ing.Pavelka -  co schválila MR, prošlo stavební komisí 
Dr.Poledňák -  doplnění usnesení : 
               - za cenu 80,-Kč/m2 
               - město si vyhražuje právo nepřijmout žádný návrh 
               - zvolit komisi, která posoudí návrhy 
Ing.Pavelka -  posuzovat bude stavební komise 
M.Hejmala   -  záměr  bychom  měli  konkretizovat,  rámcově dát do 
               podmínek, co bychom si představovali 
Ing.Pavelka -  přip. "modrá linie" - koef. 2 , z cenou jdeme dolů 
E.Moric     -  je to skádka, nutno si toto uvědomit 
Ing.Pavelka -  souhlasí MZ s cenou 80,-Kč ? 
Dr.Poledňák -  T-přip.- cena 100,- Kč/m2 
Ing.Pavelka zopakoval návrh usnesení : 
MZ    vyhlašuje    soutěž    na    zástavbu    pozemků    parc.č. 
2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390 k.ú. Kuřim na ulici Havlíčkova 
v Kuřimi s tím, že od zájemců požaduje dokumentovat svoji nabídku 
předložením urbanisticko-architektonické  studie uvedené lokality 
s vyřešením širších vztahů (dopravy,  parkování, výšky zástavby a 
pod.) 
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Zájemci předloží zpracovaný návrh do 31.1.1994. Vítěznému zájemci 
přísluší právo na adresný odprodej pozemků za cenu 100,-Kč/m2 pro 
zrealizování předloženého návrhu. 
Město si vyhražuje právo nepřijmout žádný z předložených návrhů. 
Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením ? 
Usnesení přijato 25 přítomnými členy MZ. 
 
 
6) Odprodej plaveckého areálu Kuřim 
Dr.Vlasáková v úvodu upozornila  na existenci 10-ti leté nájemní 
smlouvy s firmou DELFÍN, kterou je případný nový majitel vázán. 
Dr.Vlasáková  -  usn.  1130/93  MZ  ze  dne  4.10.93 schválilo MZ 
záměr města  na odprodej PA  v Kuřimi. V  30-ti denní lhůtě  byly 
podány návrhy : 
a) pan Ali Al Haschimi 
b) AMIS s.r.o. 
c) pan Havelka Lubomír 
d) nesouhlas p. Kotek, plavecká škola TJ 
Ing.Pavelka  - doplnil  informaci, jsem  toho názoru, vyslechnout 
               záměry  jednotlivých  nabídek,  dnes nerozhodovat, 
               důkladně  zvážit, dnes  se pouze  seznámit s touto 
               závažnou věcí 
1) 
Upřesnění  nabídek  -  nabídka  pana  Al  Haschimiho je totožná s 
nabídkou pana  Havelky. Pan Havelka  - zástupce firmy  DÉMON - má 
zájem odkoupit celý plavecký areál. 
Záměr :  rozšířit areál o rehabilitační  centrum, celý projekt na 
podnikatelský záměr  v současné době  zpracovávám, mohu předložit 
do 13.12.93 (možno i do 14 dnů) 
Ing.Jančová  - dotaz  na pana  Al Haschimiho,  jak dlouho působil 
               jako vedoucí firmy DELFÍN 
Al Haschimi  - 2 měsíce, z firmy jsem vystoupil 
Ing.Jančová  - dotaz ohledně plaveckého oddílu 
Al Haschimi  - objasnil 
Ing.Jančová  - ekonomická záležitost vážná  stránka věci, veškerá 
               aktivita  uhasla,  první  věcí  bylo  - odstranění 
               všeho, co plavecká škola měla 
Ing.Řezanina - zabíháme do detailů 
Ing.Řezanina - čistota  v  objektu  PA  se  zlepšila, zhodnoťme 
               projekty 
p.Havelka    - nutná  je výměna střech - představuje  cca 2 mil. Kč, 
               chci služby rozšířit, chci vydělat a nechám vydělat 
V.Zejda      - dotaz  -  viděl  jste  plavecký  bazén,  který  nebyl 
               prodělkový ? 
p.Havelka    - znám  poměry, na koupání musí být dotace - zamýšlím 
               menší penzion  - ten musí vydělávat.  Bazén sám na 
               sebe nevydělá 
Dr.Dvořáčková- dotaz v jakém oboru a kde p. Havelka podniká 
p.Havelka    - vlastním  restauraci  a  samoobsluhu  na Vysočině - 
               Janštýn, okr. Jihlava 
 
2) Firma AMIS 
- záměr přednesl. arch. Konečný, zástupce firmy 
Firma  AMIS má  zájem pouze  o spolupráci,  ne o  odprodej celého 
areálu 
Město by  mělo vliv na podnikání  v tom, že by  mělo mít podíl na 
podnikání 51%. Nutno projednat mechanizmus spolupráce. 
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Záměr : dostat do  Kuřimi zahraniční klientelu, zachovat plavání, 
vybudovat   ubytovací   jednotku   na   vyšší  úrovni,  rozšíření 
restaurační jednotky o denní bar , rozšířit sortiment služeb. 
Ing.Jančová  - dotaz, kdy firma vznikla, co dělá 
arch.Konečný - firma  vznikla  za  tímto  cílem, nemá předchozí 
               činnost 
M.Hejmala    - dotaz,  zda  je  ekonomická  představa, co by městu 
               vynesla majorita  51 %, v  případě prodělku by  se 
               město podílelo na úhradě ? 
arch.Konečný - toto  vše  závisí  na  podnikatelském  záměru, v 
               prvních  létech  zisk  žádný,  nutno investovat do 
               oprav, rekonstrukcí 
M.Hejmala    - dotaz,  s  jakým  kapitálem  by firma do spolupráce 
               vstoupila 
arch.Konečný - museli bychom si vzít úvěr 
V.Zejda      - dotaz,  arch.  Konečný  hovoří  o  tom,  že probíhalo 
               jednání, jednal - s kým jednal? 
Dr.Dvořáčková- znáte  se  osobně   s  ing.  Růžičkou  (na  arch. 
               Konečného) 
 
Fa DELFÍN   - chce koupit celý areál 
 
p.Havelka    - projekt  předložím  do  14-ti  dnů, chci koupit, ne 
               pronajmout.  Mám  eminentní   zájem  o  odkoupení, 
               předložím vše, co je potřebné 
Ing.Pavelka  - závěr : 
požádat firmy, aby předložily návrhy do 14 dnů, aby na příštím MZ 
s řádně přeloženými podklady mohlo MZ rozhodnout. Firma DELFÍN má 
předkupní právo, které vzniká s nájemní smlouvy. 
Dr.Poledňák  -  manipulace,  rozpor  s  jednacím řádem, neuvážené 
                rozhodnutí. Nájemní smlouva je pro město výhodná. 
                O žádném  jednání neexistuje záznam.  Záměr města 
                byl neuvážený. 
                Předkládám  protinávrh  :  zrušit  záměr města na 
                odprodej plaveckého areálu 
                Každý má možnost předložit projekt 
Hlasováno o protinávrhu Dr.Poledňáka : pro   17 
                                       proti  6 
                                       zdrž.  2 
MZ  přijalo návrh  na  zrušení  odprodeje plaveckého  areálu. Dál 
zůstává v platnosti dohoda o pronájmu PA. 
Dr.Poledňák  - zrušeno  nabídkové řízení,  nezávisle mohou  další 
               podávat návrhy, jsme na začátku 
V.Zejda  - zdůvodnil,  proč si  rozmyslet hlasovat  jinak než  na 
           minulém  MZ -  předložený návrh  neodpovídal jednacímu 
           řádu, nezanedbatelný  není ani hlas  lidu, do příštího 
           jednání MZ anketa mezi občany - názory, referendum 
 
V 18,55 přestávka v jednání MZ 
v 19,15 pokračováno v jednání MZ 
Po přestávce se vzdálil Ing.Motyčka (přítomno 24 členů MZ) 
 
Ing.Pavelka předal slovo ředitelce  plavecké školy pí. Hemberové. 
Ta seznámila přítomné se situací na PA. 
Pan Al Haschimi - udělal pouze to, že spousta zaměstnanců dostala 
výpovědi, pořádek  žádný, nic nezařídil,  pouze hrací automaty  a 
měl zájem na chodu restaurace, vyčerpal sklady drogerie a pod. 
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Další společníci  firmy působili 1  a 3 měsíce,  bylo období, kdy 
nebyl vedoucí vůbec. 
Od září působí p.Dr.Rateb Salloum 
p.Hemberová  doporučuje  nerozhodovat   ukvapeně,  nechat  firmě 
prostor rok, dva, ať  něco udělají. Současně kritizovala radnici, 
že  od  1.1.93  se  nikdo  nepřišel  podívat,  jak funguje provoz 
bazénu. 
p.Szabová   - doporučuje   udělat   kontrolu. Pokud společnost 
              přistupuje s cílem si vydělat, není vše v pořádku 
Ing.Pavelka - je  to  soukromá  společnost,  toto  bereme  jako 
              informaci,  Dr.Salloum lékař,   člen  s.r.o.  firmy 
              Delfín - změnu nájemní smlouvy nelze udělat 
M.Hejmala     - T-přip.- kolik bazén  by měl městu  vynášet ? Od nájmu 
                500 tis. Kč budou  odečteny částky vložené do oprav 
                zařízení.  1/2  mil.  Kč  není  nic.  Nikdo  nebude 
                investovat ve větším rozsahu do věci, která mu nepatří 
Dr.Dvořáčková - každý další měsíc je jen ke škodě města a bazénu 
Ing.Pavelka   - Dr.Poledňák tvrdil, že je dobrá nájemní smlouva 
Dr.Dvořáčková - pokles klientely, řada připomínek k čistotě vody, 
                lepší mít bazén v majetku města a dotovat jej 
p.Hemberová   - neznám bazén, který by byl prodaný, obce se smířily 
                s tím, že budou pro lidi něco dělat, vím, že fin. 
                stránka není růžová, plavání by se mělo zachovat 
 
J.Herman      - doporučuji MZ zabývat se  otázkou rozestavěné  MŠ ul. 
                Zahradní - urychleně řešit, vypsat záměr 
V.Zejda       - doporučuje  p. Hermanovi,  nechť iniciativně  předloží 
                návrh 
 
Znovu se vrátil na jednání  podnikatel p. Havelka s dotazem, proč 
MZ na  popud jednoho člena MZ  změnilo své rozhodnutí -  je mi to 
podivné. Pokud vím, byly dva protinávrhy, z MZ žádný 
Dr.Vlasáková  -  vysvětlila,  toto   je  normální  postup,  který 
                 umožňuje  zákon  o  obcích.  MZ  schválilo záměr 
                 odprodat, přicházely nabídky, rovněž připomínky. 
                 Ty  byly ze  strany občanů,  ale i  druhé firmy, 
                 které nabízejí, jak majetek právně vypořádat. 
                 Právem  MZ  je  záměr  zrušit nebo neodsouhlasit 
                 žádný z  předložených záměrů. To  se stalo. Toto 
                 je Vaše  riziko, může být  zcela zbytečné, zatím 
                 jste nevynaložili žádné fin.prostředky. 
Ing.Pavelka   -  dotaz na pana Havelku,  zda toto vysvětlení stačí, 
                 nemáme  zájem, abychom  někomu škodili.  Tak zní 
                 zákon o obcích a MZ má konečné právo rozhodnout. 
 
 
 

2) Zpráva o využití nemovitostí v majetku města 
Žádných  dotazů a  ani doplnění  k předložené  zprávě, která byla 
členům MZ zaslána písemně nebylo. 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zprávu o využití nemovitostí v majetku města. 
Hlasováno o návrhu : pro 25 členů MZ 
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3) Návrh vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě Kuřimi 
Zpracoval a předkládá ved. odboru ŽP Ing.Hamřík 
Ing.Hamřík   - přehodnotil jsem čl. 2, bod 3 - dávám MZ ke zvážení 
Ing.Pavelka  - zvažme "náhubky" u malých pejsků 
Dr.Poledňák  - toto řeší čl. 5, odst. 7 
Ing.Toman    - předcházet  škodám  ano,  pokousání  je však velice 
               nepříjemná věc 
M.Hejmala    - situace naprosto nepřehledná, pokud vyhl. toto neřeší 
               nebudeme přestupky projednávat 
Ing.Pavelka  - pokud nařizujeme psa  na vodítku, musíme  stanovit 
               výběh 
Ing.Řezanina - a) kam plynou daně ze psů 
               b) kdo bude hlídat plnění vyhlášky 
Dr.Poledňák  - je třeba pokračovat ve výchově občanů 
L.Herman     - navrhuji - vodit  psa na vodítku  a popř. ho  opatřit 
               náhubkem 
Ing.Pavelka  - upozornil   p.Hermana,  že  schvalujeme  vyhlášku 
               (nemůže být doporučení) 
             - uzavřel diskusi 
Hlasováno o znění bodu 3 čl. druhého t.j. : 
Na  veřejných  prostranstvích  a  ve  společných  prostorách jsou 
majitelé psů povinni vodit psa na vodítku. 
Pro : 22 
zdrž.  2 
 
J.Kobzinek  - vyhl. neřeší tzv. "městské psy" 
Ing.Pavelka - toto řeší čl. 2, bod 4 
V.Zejda     - dotaz ohledně povolování kácení stromů 
Ing.Hamřík  - vysvětlil 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje změnu vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě Kuřimi 
dle opraveného bodu 3, čl. 2 
Hlasováno o návrhu : pro   22 
                     zdrž.  1 
 
 

4) Zřízení městské policie 
písemný materiál zaslán všem členům MZ 
Ing.Pavelka otevřel diskusi k předloženému materiálu 
Ing.Fikar  - jsem  proti zřízení  městské policie  v tomto  čase, 
             městská policie má  omezená práva.  Tam kde  funguje 
             není  vidět, že  by kriminalita  poklesla, škody  se 
             snížily, navržených 700 tis.  Kč použít na jiné, pro 
             lidi  zajímavější otázky. Jsem proti. 
Ing.Jančová -jaká je představa 5-ti členné městské policie, ta by 
             měla  fungovat 24  hodin  denně  , co  dva strážníci 
             uhlídají? Bude to vůbec prospěšné městu ? 
Ing.Pavelka -vybírání místních poplatků, pochůzková činnost, není 
             fyzické síly,  která by toto  kontrolovala, množí se 
             černé  skládky. Představa  - rajonizace  pro každého 
             strážníka (zmapování rajonu,  dbát o čistotu města), 
             vrátit se k systému dřívějších strážníků 
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M.Hejmala  -  je třeba si  uvědomit, že MZ  je plně zodpovědné  za 
              veřejný pořádek, jako předseda přestupkové komise se 
              vyjádřil ke zřízení městské policie 
E.Moric    -  navrhuje  anketu občanů,  jakým jiným  způsobem chceme 
              zajistit bezpečnost občanů? 
Ing.Řezanina - doporučuje nespěchat, ať toto patří profesionálům 
V.Zejda    -  přikláním se k  názoru p.Řezaniny, vidím jiné priority, 
              částka    700    tis.    je    malá,   budou   další 
              náklady.Vybírání pokut nevidím jako důležité. 
L.Herman   -  když  vyhl.  nebudeme  mít,  kdo  bude sankcionovat, 
              kontrolovat? Potom vyhlášky raději nevydávejme. 
Dr.Poledňák-  sehnat   kvalitní   policisty   bude  obtížné,  3% 
              nezaměstnanost neohrožuje kvalitní lidi 
V.Zejda    -  osobně  mám na  starost 150  černých skládek,  proč by 
              pracovníci MěÚ toto na k.ú. města nezvládli? 
Ing.Pavelka-  je otázkou zda zřídit či nezřídit městskou policii 
Připomínek k vyhlášce jako takové není. 
 
Hlasováno  o schválení  návrhu vyhl.  o městské  policii ve městě 
Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro    8 
                     zdrž.  2 
                     proti 14  Vyhláška není schválena. 
 
 
 
 

5) Zajištění inventarizace k 31.12.1993 
písemný návrh zaslán 
Ing.Fikar   -  požádal  o  vysvětlení  termínu  "za  spolupráce fin. 
               komise obvyklým způsobem" 
p.Kříž      - vysvětlil, podrobný pokyn pro letošní rok stanoven nově 
Ing.Fikar   - kdo bude kontrolovat? 
Ing.Pavelka - ústřední inventarizační komise 
Ing.Řezanina- ke sdělení ved. FO p. Kříže "inventarizace ve všech 
              organizacích města". Zákonnou povinností organizací 
              je   provést   inventarizaci.    Proč   tedy   toto 
              projednáváme? 
 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zajištění inventarizace v roce 1993 
Hlasováno o návrhu usnesení : jednohlasně přijato 
 
 
 

6) R ů z n é 
1) p. Kříž seznámil s výsledkem  auditoriády hospodaření města a 
   přednesl závěr : nebyla  shledána žádná závada, kromě hmotných 
   odpovědností pracovníků MěÚ 
   Provedenou auditoriádou bylo splněno usnesení MZ o hospodaření 
   MěÚ za rok 1992 
   Návrh na usnesení : 
   MZ bere  na vědomí provedení auditu  OKÚ na hospodaření města 
   za rok 1992 
   Návrh přijat všemi přítomnými členy MZ 
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2) Žádost  Vězeňské  služby  ČR  o  prominutí penále za odprodej 
   pozemku 
Objasnil p. Kříž 
Ing.Fikar   - dotaz, zda penále bylo vystaveno oprávněně 
p.Kříž      - oprávněně 
Ing.Jančová - požadovala bych pozemek zpět ve prospěch města, 
              o prominutí penále nejednat 
Ing.Fikar   - penále neodpustit 
Ing.Řezanina- proč MR doporučila úlevu, jaký byl důvod? 
 
L.Herman  - v MR se vycházelo z textu dopisu 
Ing.Toman - připomenul, že adm. chybou jsme přišli o 233 tis. Kč, 
            adm. chybou přijdeme o  dalších 43 tis.Kč, doporučuje 
            neodpustit 
Ing.Pavelka : budeme hlasovat o protinávrhu usnesení : 
MZ neschvaluje  prominutí penále za nezaplacení  úhrady za prodej 
pozemku  parc.č. 1593/4  k.ú. Kuřim  ve výši  44 048,-Kč Vězeňské 
službě ČR 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   15 
                              proti  7 
                              zdrž.  2 
 
 
3)  p. Vozdecký  - sponzorství  na TKR  na Podlesí  - nabídka, že 
uhradí připojovací poplatek za soc.  slabé občany ve výši 11 tis. 
Kč (t.j. pro l0 občanů) 
Od 27.10.1993 máme na kontě MěÚ tuto částku od pana Vozdeckého. 
Y.Peřinová  - soc.  odbor má evidenci soc. slabých  občanů- měl by 
              se vyjádřit, dát návrhy 
Dr.Holubová - dotaz, zda tyto prostředky jsou určeny pouze na TKR 
p.Kříž      - ano výhradně - přečetl dopis pana Vozdeckého 
Ing.Pavelka - navrhuje, ať rozhodne komise jmenovaná pro TKR 
Ing.Toman   - ať se připojí soc. komise 
Návrh na usnesení : 
MZ  pověřuje komisi  pro TKR  schválenou MR  k navržení občanů na 
rozdělení daru ve smyslu dopisu p. Vozdeckého ze dne 26.10.1993 
Hlasováno o návrhu usnesení : jednohlasně usn. přijato 
 
 
4) Odkoupení pozemku na Podlesí od manž. Hanákových 
Dr.Vlasáková  připomenula  usn.  MZ  č.1106/93  ze dne 12.7.1993, 
kterým  MZ  souhlasí  s  odkoupením  poz.p.č.  3274  k.ú.Kuřim od 
manželů Hanákových za cenu 100 000,- Kč. 
Manž.  Hanákovi nepředložili  potřebné doklady,  proto k dnenšímu 
dni nemohla být smlouva uzavřena. 
Zástupce   manž.  Hanákových   zdůvodnil  nový   požadavek  manž. 
Hanákových  -  navrhují  odprodej  pozemku  za  cenu  160 tis. Kč 
vzhledem ke stále rostoucím cenám nemovitostí. 
Manž.Hanákovi  předmětný  pozemek  koupili  dle  prohlášení za 80 
tis.Kč. 
Dr.Dvořáčková - nabízených 100 tis. Kč je dostatečná částka 
Dr.Poledňák   - z  naší strany  se mohlo  postupovat tak, že občan 
                mohl být vyzván, nečekat,  až se občan ozve sám, 
                cena 100 tis. Kč je důstojná 
Ing.Pavelka   - co bude dál, když MZ cenu nezvýší? 
Dr.Poledňák   - je o čem hlasovat? 
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Dr.Vlasáková  - dotaz na  zástupce manž.Hanákových, zda mají zájem 
                o odkoupení pozemku za cenu 100 tis. Kč 
                Z hlediska města platí usnesení přijaté MZ 
 
5) Návrh Dr.Poledňáka na zrušení rozhodnutí MR 
Dr.Poledňák  - vypracoval  jsem návrh,  protože jsem  byl zklamán 
               postupem,  který  nastal,  já,  který  jsem  měl o 
               věcech  rozhodovat,  jsem  nebyl  připuštěn  ani k 
               informacím, když se odsouhlasila komise, tato něco 
               shledala, byla na návrh p. Pavelky rozpuštěna 
Ing.Poledňák - vypracoval jsem  důkladný návrh, byl všem předán, 
               nemám, co bych řekl dále 
               K  vystoupení  pana  Koláčka   s  inf.  z  OKÚ  od 
               Dr.Weinbergrové - uvedl Dr.Weinbergrovou. 
Návrh : MZ doporučuje MR obnovit činnost komise ke kontrole odměn 
Důvodem je  můj pokus věc vyřešit  na zastupitelstvu.  Slibuji si 
od toho to, že v případě,  že návrh bude odsouhlasen, kontrola se 
uskuteční,  zatím není  o čem  se bavit,  nejsou žádné  podklady. 
Komise by nejprve musela vědět, potom by mohla rozhodovat. 
J.Koláček   - shledal jsem rozdíly,  budeme projednávat to, co je v 
              pravomoci komise nebo to co není 
Dr.Poledňák - znovu upozornil, že navrhuje  "MZ doporučuje MR" - 
              je to změna, pokračovat v kontrole 
M.Hejmala  -  v  kontrole čeho  ? Komise  rozhoduje kolektivně, je 
              doklad   o  práci   komise,  rozhodnutí   musí  být 
              podloženo většinou hlasů komise 
Dr.Poledňák - ke kontrole odměňování 
M.Hejmala   - to je jiná komise než kontrolní komise ? 
Dr.Poledňák - věc jsem uvedl jasně 
Ing.Pavelka - mám  připomínky  k  návrhu  Dr.Poledňáka, zprávu, 
              kterou  pan Poledňák  předložil, všichni  obdrželi, 
              zpráva  je  napsána  velice  takticky.  Komise může 
              pouze  zjistit  je  porušeno,  není  porušeno,  ale 
              nemůže podávat jakákoliv  vysvětlení. Myslím si, že 
              komise prokázala, že není skutečně schopna posoudit 
              tuto věc.  Druhá věc - kontrola  odvodů pojištění - 
              na to chodí státní správa - toto není v pravomoci, 
              kontrolovat  kdokoliv z nás. 
K  bodu  d) dopisu " naše odměny  jsou mimo pravomoc rady"  - bod je 
důležitý, nepravdivý 
Další bod -  p. Kříž fond - vyjmenoval  některé tituly ze kterých 
se fond odvíjí, není povinnost  dát vyčerpávající návod z hlediska 
účetních předpisů 
Dr.Poledňák - napište to, že zastupitelstvo nemůže doporučit MR 
Ing.Pavelka - to jsem neřekl 
Dr.Poledňák - tak to jste teď řekl 
Ing.Pavelka - co jsem řekl? 
            - návrh na usn. od pana Poledňáka - aby MZ doporučilo radě, 
              já dávám protinávrh, by  MZ toto doporučení nedalo, 
              dávám návrh  aby členové MZ  hlasovali proti návrhu 
              Dr.Poledňáka. 
              Další důvod, že je to svým způsobem zavádějící. 
M.Hejmala  -  ze  zák. o obcích vyplývá, že  každá komise rozhoduje 
              kolektivně a sice většinou  svých členů. Je o práci 
              této zřejmě mimořádné komise nějaký takový doklad? 
              Stále to dostáváme podáno jako názory jednotlivce. 
              Rozhodnutí nebo usnesení musí být podloženo většinou 
              hlasů té příslušné komise. 
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Dr.Poledňák - komise  byla  jmenovaná  tří  členná,  jak  jsou 
              členové podepsaní 
Ing.Pavelka - pouze na správě 
Dr.Poledňák - předložený materiál = můj návrh 
M.Hejmala   - musí být usnesení komise, většinou  členů, to je 
              potom závazné, vše ostatní je soukromá iniciativa 
Ing.Pavelka - zpráva  měla být  projednána s  ved. FO dříve než 
              byla projednávána v MR,  v MR jsem zdůvodňoval toto 
              stanovisko  tím, že  máme nového  tajemníka a  taj. 
              dostal úkol z MR, aby provedl prošetření celého roku 1993 
Ing.Veselý  - vysvětlil, do příští MR připravuji zprávu 
Ing.Jančová - na zprávu Ing.Veselého  je možno pohlížet  jako na 
              zprávu zaměstn. úřadu, kdežto p.Poledňák je osoba - 
              člověk objektivní jako celá  komise, pokud je vše v 
              pořádku,  není  se  čeho  bát.  Nevidím důvod, proč 
              bychom návrh Dr.Poledňáka nemohli odsouhlasit. 
Ing.Veselý  - mám k dispozici přehled o platové agendě všech zam. 
              Nevedu   spor,   pouze    vysvětluji.   Snažím   se 
              operativně vyvarovat sporů 
Dr.Poledňák - není spor o výši odměn ale o legitimitu vyplácených 
              odměn -  odměny vyplácel Růžička -  ten nebyl k tomu 
              oprávněn. Všimněte si, kolik slov bylo namluveno, aby 
              se  kontrola  neuskutečnila.  Člen  rady  by  měl o 
              věcech  rozhodovat, ale  je mu  bráněno aby  o nich 
              vůbec věděl. 
M.Hejmala   - T-přip.-  p.Poledňák nemá  co rozhodovat,  rozhoduje 
              většina - kolektiv 
Ing.Fikar   - když je vše v  pořádku, není co skrývat, 
              jestliže je podezření, udělejme komisi 
Ing.Pavelka - proč komisi, je tady statutár, který dostal za úkol 
              věc od začátku roku prověřit 
Ing.Fikar  -  to  je z náhledu zaměstnance, to  je něco jiného jako 
              komise 
Dr.Poledňák - pan Pavelka směřuje k tomu, aby komise nebyla znovu 
              ustanovena,   statutár    připravuje   návrhy   ale 
              schvaluje rada 
Ing.Pavelka - kontrola byla uložena tajemníkovi 
Dr.Poledňák - v  zákoně  O  obcích   je  povinností  člena  MR 
              kontrolovat, já to chci tedy vidět 
Ing.Jančová - na  obranu všech  členů MR  - dostanou  informace, 
              budou zprostředkované - máme právo nahlédnout 
M.Hejmala   - proč vyslovujeme taková podezření 
Dr.Vlasáková za prac.: klidně si  kontrolujte naše platy, ti kdo 
jsou k tomu oprávněni, je velice nepříjemné, pokud se o výši svých 
platů a odměnách, které nám byly údajně vyplaceny se dozvídáme od 
návštěvníků místních  restaurací. Nechci nikoho  podezřívat, tyto 
informace jsme  dostali, jaké horentní částky  tady bereme. To je 
také  případ, jak  uváděl pan  tajemník, že  odcházejí pracovníci 
kvůli platům. 
Ing.Pavelka  - je tady návrh, já jsem podal protinávrh : legitimita 
bude prověřena  od začátku roku, bude  předloženo MR. Toto dostal 
za úkol tajemník. 
Hlasováno  o  protinávrhu  Ing.Pavelky  :  t.j.  aby MZ nedalo MR 
doporučení pokračovat v činnosti komise 
Pro      8 
proti    7 
zdrž.    8     Návrh není schválen. 
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Hlasováno o  návrhu předloženém Dr.Poledňákem :  t.j. aby MZ dalo 
MR doporučení pokračovat v činnosti komise 
Pro      7 
proti    8 
zdrž.    8     Návrh není schválen. 
 
 
6) Návrh pořadníku na byty na rok 1993-1994 
Ing.Pavelka  - předložený  návrh pořadníku  schválila MR,  vyzval 
               členy MZ, zda mají k předloženému pořadníku připomínky 
J.Herman     - s pořadníkem  nesouhlasím, vysvětlil důvody - navrhuje 
               vše přehodnotit, pořadník sestavovat novým způsobem 
Ing.Krupica  - vysvětlil  ,  dle  jakých  kritérií  byl pořadník 
               sestavován 
V.Zejda      - bytová komise pořadník sestavila, schválila, pan Herman 
               jako člen této komise pořadník zpochybňuje 
Ing.Řezanina - jak dál do budoucna vyřeší trh s byty 
 
 
7) Ing.Jančová  - dotaz na usn.  MR č.284/93 - ve  věci záměru na 
                  pronájem pozemků Sběrným surovinám 
 
8) Ing.Jarušek - dotaz ve věci  vypsané soutěže na podnikatelský 
záměr na nám.l.května. Urguje odpověď na žádost ze srpna t.r. 
Dr.Vlasáková  -  prověříme,  záležitost  bude  na  pořadu jednání 
                 příštího MZ. Do 30-ti dnů podáme zprávu. 
 
Ing.Pavelka požádal návrhovou komisi o přednesení usnesení : 
Návrh předložil Ing.Krupica: 
 
1136  -  MZ  schvaluje  záměr  města  na adresný odprodej pozemku 
parc.č. 2457/2 k.ú. Kuřim  manželům Přikrylovým za cenu 50,-Kč/m2 
s podmínkou  úhrady  nákladů  bývalým  uživatelům  dle znaleckého 
posudku 
 
1137 - MZ schvaluje záměr na adresný odprodej pozemku parc.č. 365 
ve  výměře 186  m2 a  pozemku parc.č.  367 ve  výměře 45  m2 panu 
Stanislavu Vlkovi, Kuřim, Třebízského 413 za cenu 100,-Kč/m2 
 
1138 -  MZ schvaluje záměr  města na směnu  pozemku p.č. 2384  ve 
vlastnictví Ing.Motyčky za pozemek p.č. 2421 ve vlastnictví města 
s případným cenovým vyrovnáním dle znaleckého posudku 
 
1139 - MZ odkládá návrh na odkoupení pozemku p.č. 1742 k.ú. Kuřim 
od TOS Kuřim do příštího jednání MZ 
 
1140   -   MZ   vyhlašuje   soutěž   na   zástavbu  pozemků  p.č. 
2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390 k.ú. Kuřim na ulici Havlíčkova 
v Kuřimi s tím, že od zájemců požaduje dokumentovat svoji nabídku 
předložením urbanisticko-architektonické  studie uvedené lokality 
s vyřešením širších  vztahů (dopravy,parkování, výšky  zástavby a 
pod.). Zájemci předloží zpracovaný návrh do  31.1.1994. Vítěznému 
zájemci  přísluší  právo  na  adresný  odprodej  pozemků  za cenu 
100,-Kč/m2  pro   zrealizování  předloženého  návrhu.   Město  si 
vyhražuje právo nepřijmout žádný z předložených návrhů. 
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1141 - MZ ruší záměr města na odprodej plaveckého areálu Kuřim 
 
1142 - MZ  bere na vědomí zprávu o  využití nemovitostí v majetku 
města. 
 
1143 - MZ  schvaluje  vyhlášku o čistotě  a pořádku ve městě 
Kuřimi se změnou bodu 3, čl. 2 
 
1144 - MZ neschvaluje návrh vyhlášky o zřízení městské policie 
 
1145 - MZ bere na vědomí zajištění inventarizace v roce 1993 
 
1146  - MZ  bere na  vědomí provedení  auditu OKÚ  na hospodaření 
města za rok 1992 
 
1147 -  MZ neschvaluje prominutí penále  za nezaplacení úhrady za 
prodej  pozemku  parc.č.  1593/4  k.ú.  Kuřim  ve  výši 44048,-Kč 
Vězeňské službě ČR 
 
1148 - MZ pověřuje komisi pro  TKR schválenou MR k navržení občanů 
na rozdělení daru ve smyslu dopisu p.Vozdeckého ze dne 26.10.1993 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : jednohlasně přijato 
 
 
Jednání MZ ukončil v 21,45 zástupce starosty. 
 
 
 
 
 
                                          Ing.Karel Pavelka 
                                           zástupce starosty 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim ,   11.11.1993 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
l) Prezenční listina 
2) Návrh na  stanovení záměrů  města na  odprodej nebo  pronájem 
   nemovitostí v majetku města 
3) Záměr na využití pozemku ul. Havlíčkova v Kuřimi 
4) Zpráva o využití nemovitostí v majetku města 
5) Schválené záměry města na odprodej nemovitostí z majetku města 
   - plavecký areál Kuřim 
6) Návrh změny vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě Kuřimi 
7) Zřízení městské policie - důvodová zpráva 
8) Návrh vyhlášky o městské policii 
9) Zajištění inventarizace v roce 1993 
10)Vězeňská služba - žádost o prominutí penále 
11)Návrh pořadníku na byty na rok 1993-1994 
12)Usnesení MZ ze dne 4.10.1993 
13)Usnesení MR ze dne 11.10.1993 
14)Usnesení MR ze dne 25.10.1993 
15)Zpráva odboru ŽP - likvidace plevele podél Lučního potoka 
16)Návrh usnesení 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
Ing.Václav  T o m a n                 MUDr.Zora  K l í r o v á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


