
 
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 10/93 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 20.12.1993 
                  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, 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, 
           Y.Peřinová,  Z.Plšek,  Ing.V. Řezanina,  Ing.V. Toman, 
           V.Zejda 
 
Písemně omluveni : RNDr.I.Poledňák, J.Peřina 
Telef. omluven   : Ing.J.Urban 
 
Jednání  MZ zahájil  v 17,10  starosta Ing.arch.Růžička, přivítal 
přítomné hosty a  členy MZ, jednání MZ je  poslední v tomto roce. 
Bylo svoláno obvyklou formou, t.j. pozvánkou členům MZ, rozhlasem 
a pozvánkou na vývěskách MěÚ. 
 
Zasedání MZ je usnášenischopné, přítomno 23 členů MZ. 
Zápis z 9.zasedání MZ byl ověřen, připomínky zahrnuty do zápisu. 
 
Volba návrhové komise : Ing.Fikar, J.Koláček 
Hlasováno o návrhu    : pro   21 
                        zdrž.  2 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Dr.Burianová, Ing.Němec 
Hlasováno o návrhu    : pro   22 
                        zdrž.  1 
 
 
Program jednání MZ  - předložil starosta Ing.Růžička : 
l. Majetkoprávní úkony 
2. Rozpočet města 
3. Zpráva o penzionu 
4. Plán MR a MZ na I.pololetí 1994 
5. Návrh na zrušení vyhlášky o převodu a pronájmu majetku města 
6. Tržní řád 
7. Zřízení příspěvkové organizace  - právní subjektivita školy ZŠ 
   Tyršova a Komenského 
8. Zpráva o plnění programu rozvoje města 
9. Návrh   na  přehodnocení  usnesení   č.  1114/93  neschválení 
   vyhlášky o zřízení městské policie 
10.Různé 
 
Námitek ani připomínek k návrhu programu nebylo. 
Hlasováno : pro   22 
            zdrž.  1 
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1) Majetkoprávní úkony - předkládá Dr.Vlasáková 
1. Adresný odprodej poz.parc.č. 2457/2 k.ú.Kuřim manž.Přikrylovým 
Ing.Fikar    - dotaz, zda je možno přečíst dopis pí. Poláškové 
Dr.Vlasáková - přečetla a vysvětlila 
Ing.Fikar    - navrhuje do usnesení  .. s podmínkou  úhrady nákladů 
               dle znaleckého posudku 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  odprodej pozemku p.č. 2457/2  v k.ú. Kuřim manželům 
Přikrylovým, bytem  Kuřim, Bezručova 1109  za cenu 39  100,- Kč s 
podmínkou   úhrady   nákladů   dle   znaleckého  posudku  bývalým 
uživatelům zahrádek. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   22 
                              zdrž.  1 
 
2. Odprodej pozemku parc.č. 365 a 367 k.ú. Kuřim St.Vlkovi 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje odprodej  pozemku parc.č.   365 o  výměře 186  m2 a 
parc.č. 367 o  výměře 45 m2 panu Stanislavu  Vlkovi, bytem Kuřim, 
Třebízského 413 za cenu 23 100,- Kč 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro 23 členů MZ 
 
3. Směna poz.p.č. 2384 za parc.č. 2421 k.ú. Kuřim 
Dr.Vlasáková  -  na  telef.   žádost  Ing.Slabého  přečetla  jeho 
                 připomínku k záměru na směnu pozemků 
Ing.Motyčka   -  k předmětné záležitosti podal vysvětlení 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje směnu  pozemku p.č.  2384 v  majetku Ing.Motyčky za 
pozemek parc.č.  2421 k.ú. Kuřim  ve vlastnictví města  s cenovým 
vyrovnáním dle znaleckého posudku. 
Hlasováno o návrhu : pro   22 
                     zdrž.  1 
 
4. Adresný  odprodej  poz.  p.č.  634,  635  a  636 k.ú. Kuřim - 
   ul.Tyršova 
Dr.Vlasáková - k vyvěšenému záměru se  opět přihlásil p.Pelikán, 
               který nabízí 300,- Kč/m2 pozemku 
p.Pelikán    - zdůvodnil, proč opětovně požádal o odprodej pozemků 
               Připomenul, že  panu Malému byl  pozemek odprodán 
               za cenu 300,- Kč/m2 - proč tak rozdílné ceny ? 
p. Hejmala   - připomínka, že již dříve o tento pozemek požádal zeť 
               pana  Filky,  ten  s   ohledem  na  vysokou  cenu 
               odstoupil  od záměru,  v této  fázi by  neměl být 
               pominut 
J.Herman     - záležitosdt je třeba  řešit - volné pobíhání dobytka a 
               pod., doporučuji prodat p.Pelikánovi za cenu 300,- 
               Kč/m2 
Ing.Motyčka  - vysvětlil, proč u prodeje panu Malému byla navržena 
               a  schválena  cena  300,-  Kč/m2  - vysoká hladina 
               spodní   vody,   pozemek    méně   atraktivní   (v 
               křižovatce) 
V.Zejda      - navrhuji cena pozemku přiléhajícího k ul.Tyršové prodat 
               za cenu  500,- Kč/m2, ostatní dva  pozemky za cenu 
               100,- Kč/m2 
Ing.Růžička  - dotaz  na  p.  Pelikána,  co  na  pozemcích  chce 
               provozovat 
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p.Pelikán   - autoservis, autobazar, prodejna autopříslušenství 
Ing.Růžička - dotaz, zda má vyřešenu  dopravní situaci s ohledem 
              na blízkost křižovatky 
p.Pelikán   - ne, toto zatím  nebylo řešeno, ve věci hladiny spodní 
              vody jsou pozemky shodné s pozemkem p. Malého 
Ing.Fikar   - podporuji  návrh p. Hejmaly, znovu dát  návrh do veř. 
              nabídky na cenu 300,- Kč/m2 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na neadresný prodej pozemků parc.č. 634, 635 a 
636 k.ú. Kuřim za cenu 300,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro   15 
                     proti  6 
                     zdrž.  2  Návrh schválen. 
 
 
5. TJ SOKOL Kuřim - vrácení pozemku u sokolovny 
Z.Plšek  - dotaz, co SOKOL s navráceným pozemkem zamýšlí 
p. Mrkos - starosta Sokola  vysvětlil, objasnil, myslíme  si, že 
           pozemek  by  měl  patřit  Sokolům,  do  budoucna zatím 
           nevíme,  co s  ním. Máme  dohodu se  školou, že můžeme 
           používat hřiště u ZŠ, to je však neschopné užívání. 
Ing.Němec- souhlasím s navrácením Sokolům, nevidím důvod, proč se 
           město  snaží  pozemek  udržet,  park  by se zhodnotil, 
           pozemek by byl udržován 
           Předkládám  protinávrh  :  MZ  souhlasí  s  navrácením 
           pozemku TJ SOKOL Kuřim 
Ing.Růžička - připomenul, že stanovujeme záměr 
M.Hejmala   - stručně objasnil historii 
Ing.Fikar   - morální  povinnost  navrácení  tady je,  musíme však 
              vědět, co chceme. Pokud by měla zůstat zeleň, nechť 
              zůstane, podporuji návrh usnesení, jak je předložen 
p. Mrkos    - dotaz, proč město s pozemkem nic nedělá 
Ing.Růžička - jaká je koncepce použití tohoto prostoru? 
Ing.Jarušek - za stavební komisi :  bylo prezentováno, že SOKOL, 
              hodlá  zbudovat  další  hřiště,  proto  byla  žádost 
              zamítnuta 
Ing.Fikar   - v  záležitosti hřiště  u školy  bylo řečeno  dost, s 
              ohledem na připravovanou výstavbu obchodního střediska 
              (p.Malý) - měla by zůstat zeleň 
E.Moric     - když se pozemek jedenkrát vzal, měl by se vrátit, SOKOL 
              se určitě o pozemek dobře postará 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr města  převést SOKOLU Kuřim bezúplatně pozemek 
u sokolovny. 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   18 
                              proti  2 
                              zdrž.  3  Návrh byl přijat. 
 
V 17,45 se dostvila na jednání  MZ Dr.Dvořáčková - přít. 24 členů 
MZ. 
 
6. Odprodej části p.č. 2541 k.ú. Kuřim manž. Halouskovým 
E.Moric     - cena se mi jeví  neúměrně vysoká, jedná se o pozemek u 
              lesa,  není zahrada,  doporučuji snížit  cenu na  25,- 
              Kč/m2 

Ing.Jančová - podporuji návrh p.Morice 25,-Kč/m2 
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M.Hejmala  - dotaz co bude se zbývajícím pozemkem, k dalšímu nebude 
             přístup,  dle  předloženého  návrhu  vznikne pozemek 
             "nepovedeného" tvaru 
E.Moric    - jde  prakticky o les, jeho zarůstání do pozemku manž. 
             Halouskových, les patří městu 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části pozemku parc.č. 2541 
k.ú.  Kuřim o  výměře cca  300m2 manž.  Halouskovým, bytem Kuřim, 
Vrchlického 1026 za cenu 25,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu :  pro   21 
                      zdrž.  3 
 
7. Odprodej části p.č. 294 a 293/1 k.ú. Kuřim Ing.Jaruškovi 
Dr.Vlasáková objasnila majetkové vztahy předmětných pozemků 
Ing.Růžička - předložil návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků parc.č. 294 
a 293/1 v k.ú. Kuřim. 
J.Herman      - navrhuje  p.č.  294, která  náleží do  ul. Zahradní 
                odprodat za  cenu 300,- Kč/m2, parc.č.  293/1 za cenu 
                500,- Kč/m2 
Ing.Krupica  -  licitujeme  stále  o  ceně,  připomenul  účast  v 
                poslední  aukci,  kdy  pozemky  na  Podlesí  byly 
                prodány  za  cenu  400,-  Kč/m2,podporuji původní 
                návrh 
Hlasováno o protinávrhu J.Hermana : pro    6 
                                    proti 16 
                                    zdrž.  2 Návrh byl odmítnut. 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části parc.č. 294 o výměře 
cca 158 m2 a části parc.č. 293/1 o výměře cca 232 m2 Ing.Antonínu 
Jaruškovi za cenu 500,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu usnesení :    pro   20 
                                 proti  2 
                                 zdrž.  2 
 
Hlasováno o návrhu Ing.Růžičky : pro   22 
                                 proti  0 
                                 zdrž.  2 
 
 
8. St.statek - bezúplatný převod RD + vodovod ul. Tišnovská 
M.Hejmala    - připomínka - v návrhu chybí jedno popisné číslo 
Dr.Vlasáková - doplněno čp. 1170, vyloučena ul. Luční 
Ing.Fikar    - je znám technický stav objektů ? 
Ing.Pavelka  - jedná se o bezúplatný převod 
Ing.Fikar    - aby  to nebyl  pro město  "danajský dar"  , posoudil 
               někdo technický stav objektů? 
M.Hejmala    - byty jsou obyvatelné, udržované 
Ing.Růžička  - vodovod funguje 
Ing.Fikar    - dělal někdo posudek, odhad ? Účetní evidence je jedna 
               věc, technický stav věc druhá 
Dr.Dvořáčková- dotaz, zda uživatelé nemají zájem o odkoupení bytů 
Ing.Růžička  - v nabízených bytech ne 
 
 
 



 
                              - 5 - 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  bezúplatný převod rodinných domků  na ul. Tišnovské 
čp. 890,891,892,893,1170,1171,1172,1173 včetně přilehlých pozemků 
parc.č. 2751, 2752, prádelny s pozemkem parc.č.2748 k.ú. Kuřim 
a vodovodu na ul. Tišnovské. 
Hlasováno o návrhu : pro  23 
                     zdrž. 1 
 
 
9. Směna pozemků  parc.č. 2786 - zahr.kolonie ZŠ  Jungmannova - s 
   rodinou Foukalových 
   - přílohou je GP č. 787-30/93 
M.Hejmala - dotaz, zda předloženým záměrem  se cesta ponechává v 
            majetku rodiny Foukalových 
Ing.Fikar - záležitosdt byla 2 x projednávána v pozemkové komisi, 
            došlo  k dohodě  s Foukalovými,  proč není  předložen 
            návrh pozemkové komise ? 
Dr.Vlasáková- poz.  komise  je  poradním  orgánem  MR,  ta návrh 
              pozemkové komise přehodnotila 
p.Foukalová - záležitost  se táhne již 4 roky  a MěÚ není schopen 
              záležitost   dovést   do   konce,   třeba  zaujmout 
              stanovisko, řádně zvážit 
Dr.Vlasáková- vysvětlila  -cesta  bude  řešena  v  rámci  výkupu 
              komunikací ve  městě, výkup 134 m2  bude zahrnut do 
              směnné smlouvy 
Ing.Růžička zopakoval návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  na směnu  pozemku dle  GP č.  787-30/93 a to 
parc.č. 2786/29 až 2786/34 o výměře 264 m2 za parc.č. 2786/11  až 
2786/16  o výměře  515 m2   s cenovým  vyrovnáním a  dále smluvní 
zakotvení služebnosti vstupu na pozemky města 
Hlasováno o návrhu : pro   22 
                     zdrž.  2 
 
V 18,15 se vzdálila Dr.Holubová 
 

2) Rozpočet města na rok 1994 
1. Rozpočtové provizorium 
- pís.   materiál  je   přílohou  zápisu   dnešního  jednání  MZ, 
  zpracoval a předkládá ved. FO p. Kříž. 
Ing.Růžička - rozpočet ČR  je schválen, 20.1.1994 bude schvalován 
              rozpočet OKÚ Brno-venkov,  předložený materiál bude 
              schvalován jako rozpočtové provizorium 
Ing.Jančová - dotaz ke kpt. 740  - stavebnictví - co  všechno je 
              zde zahrnuto? 
            - kpt. 710  doprava -  z  toho  inv. 1  700 tis.  Kč 
              komunikace Křižkovského 
p.Kříž      - vysvětlil - uskutečnilo se jednání předsedů komisí a 
              vedoucích  odborů  -  závěry  -  akce  zařazeny  do 
              rozpočtu 
V.Zejda     - kpt.  702  vod.   hospod.  a  živ.prostředí,   co  s 
              rekonstrukcí skládky? 
p.Kříž      - zatím není dodstatek fin. prostředků 
V.Zejda     - pokoušíte se o dotaci na příští rok ? (do března) 
Ing.Růžička - budeme jednat 
Ing.Fikar   - na požitky vydáváme hodně, na správu města málo 
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V.Zejda     - jakým  způsobem se  promítne rozpočet  OKÚ do rozpočtu 
              města? Je představa, kolik můžeme dostat? 
p.Kříž      -  nemohu říci, dokud nebude schválen okresní rozpočet 
Ing.Fikar   - dotaz, proč tak vysoká rezerva 1 074 tis. Kč 
p.Kříž      - ve  zprávě je  popsáno, zdůvodněno,  je třeba počítat s 
              překlenutím 1,2/94 než začnou nabíhat příjmy 
Ing.Růžička - částky z dotací chodí ve 12-ti nách 
E.Moric     - rezerva je správná,  materiál je zpracován velmi dobře, 
              doporučuji ke schválení 
p.Kříž      - rozpočet  byl vyvěšen  po dobu  30-ti dnů,  pouze jeden 
              občan,  který  je  dnes  přítomen,  podal námitku k 
              rozpočtu 
p.Holman    - navrhuji zařazení fin.  akce - rekonstrukce  plochy u 
              kotelny na ul. Komenského -parkoviště 
p.Kříž      - požadavek  by měl být porojednán v  komisi výstavby a ve 
              fin. komisi 
Ing.Fikar   - parkoviště  bylo schváleno,  realizaci měla  provést 
              Samostatná provozovna Kuřim 
              Doporučuji  rozpočet  města  v  kpt.  710 povýšit o 
              náklady na vybudování parkoviště na ul. Komenského 
V.Zejda     - na  tento  prostor  byl vyhlášen  podnikatelský záměr, 
              dosud jsme nebyli informováni o výsledku 
Ing.Růžička - prověříme, podáme zprávu 
p.Holman    - navrhuje  pro  příště  rozpočet  rozpracovat,  dát k 
              dispozici občanům 
 
V 18,35 se vrátila na jednání MZ Dr.Holubová. 
 
Hlasováno o návrhu Ing.Fikara ,  t.j. povýšit rozpočet v kpt. 710 
o náklady na vybudování parkoviště na ul. Komenského 
Pro     20 
proti    1 
zdrž.    3 
 
Návrh na usnesení - kompletní návrh rozpočtu : 
MZ schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1994 
Hlasováno o návrhu : pro    19 
                     proti   1 
                     zdrž.   4 
 
 
 
 
2. Rozpočtové opatření na rok 1993 
- předložil vedoucí FO p. Kříž 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozpočtové opatření -  úpravu rozpočtu na rok 1993 o 
částku 8,492.700,- Kč 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   19 
                              zdrž.  5 
 
E.Moric - dotaz, zda u požárníků byla dotace vyčerpána 
p. Kříž - vysvětlil 
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3. pí.Dočekalová - úhrada poplatku z prodeje alkoholu a cigaret 
p. Kříž - s pí. Dočekalovou  bylo zahájeno správní řízení ve věci 
dodržování vyhlášky  o místních poplatcích  - poplatků z  prodeje 
alkoholu  a  cigaret.  Žádost  pí.  Dočekalové  byla projednána v 
MR.Vzhledem k tomu, že se jedná o  částku vyšší než 5 tis. Kč - o 
prominutí úhrady rozhodnuje MZ. 
MR žádost pí. Dočekalové o  prominutí poplatku z prodeje alkoholu 
a cigaret zamítla (částka 13 164 Kč + 50 % penále) 
Návrh na usnesení : 
MZ  zamítá žádost  pí. Dočekalové  o zproštění  poplatků městu za 
prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků 
 
E.Moric - podává protinávrh - prominout poplatek 
Hlasováno o protinávrhu p.Morice : pro    3 
                                   proti 17 
                                   zdrž.  4  Návrh nebyl přijat 
 
Hlasováno o  původním návrhu usnesení t.j.  zamítnutí žádosti pí. 
Dočekalové :                       pro   17 
                                   zdrž.  3 
                                   proti  4  Návrh byl přijat 
 
 
 

3) Zpráva o penzionu 
písemná zpráva je součástí zápisu 
S ohledem   na  veřejnost   přítomnou  na   jednání  MZ   přečetl 
Ing.Pavelka písemný materiál. 
Dr.Klírová  - dotaz, zda je  pravdou, že v  objektu Penzionu bude 
              lékárna 
Ing.Pavelka - nebude 
Dr.Holubová - bude  v penzionu  režim, jak  bude fungovat,  bude 
              možný přístup příbuzných v kteroukoliv dobu? 
Ing.Pavelka - řád se připravuje, bude schvalovat MR 
Ing.Růžička - není myšleno, že bude  uzavírací doba, bude organ. 
              schéma 
Ing.Pavelka - majetek musí být obsluhován 
E.Moric     - slovo řád je tvrdé, dopřejme maximální volnost lidem 
              nemluvme o řádu 
Ing.Růžička - existují "domovní řády" 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zprávu o stavu penzionu v Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
 

4) ZŠ Tyršova, Komenského - přiznání právní subjektivity 
Ing.Růžička - přivítal ředitele školy p. Krumpholce 
            - dle zákona je povinností zřizovatele získat souhlas 
              školského úřadu OKÚ 
Starosta   přečetl   dopis   p.Šika,   ředitele  školského  úřadu 
Brno-venkov   ,   kterým   tento   souhlasí   s  udělením  právní 
subjektivity ZŠ Tyršova v Kuřimi. 
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Materiál k  této problematice byl rozeslán,  je přehledný, dotazy 
nechť směřují na ředitele školy p. Krumpholce. 
 
Ing.Jančová - jaké zlepšení pro děti toto přinese, jaký konkrétní 
              dopad ? 
p.Krumpholc - škola  bude  moci  realizovat  záměry - volitelné 
              předměty,  nepovinné předměty,  budu moci  rozložit 
              fin.prostředky tak, jak si  rodiče zvolí, budu moci 
              honorovat  práci  učitelů  navíc  .  Pokud budu mít 
              práv.subjektivitu, je připraven projekt k realizaci 
              od září 1994 
Ing.Jančová - bude  v moci  ředitele výběr  kantorů ?  V případě 
              nespokojenosti rodičů - tito se budou obracet přímo 
              na vás? 
p.Krumpholc - na žádosti o  PS chybí podpisy  68% učitelů, neboť 
              tito se bojí, že v  případě nespokojenosti s nimi - 
              rozvázání    pracovního    poměru"na   hodinu".Toto 
              neudělám, je nedostatek kantorů, zejm. jazykářů (ti 
              odcházejí  na  střední  školy  za lepšími platovými 
              podmínkami) 
Dr.Holubová - 2/3  pedsg. sboru  nesouhlasí s  PS, v čem spočívá 
              tento odpor  - snad k Vaší  osobě, neznalosti, proč 
              takový vztah učitelů 
p.Krumpholc - 8,3%  mě nemá  rádo, proč  se větší  počet učitelů 
              zdráhá  je nepochopení,  že mohu  na hodinu  s nimi 
              rozvázat pracovní poměr. Já to nehodlám. Těžko bych 
              sehnal náhradu. Obava učitelů,  že přijdou o místo, 
              v  rámci   dislokace  by  třeba   museli  dojíždět. 
              Očekávají, že budu klást vyšší nároky. 
Ing.Němec   - dotaz, jak je PS připravena, bylo toto prověřováno na 
              jiných školách? 
p.Krumpholc - škola to zvládne, největším  problémem budou mzdy, 
              jejich zpracování mám zajištěno  smlouvou o dílo za 
              velmi přijatelných  podmínek, ve školní  jídelně se 
              nezmění  nic  -  účetnictví  bude  vedeno podvojným 
              účtem 
M.Hejmala   - v části zprávy  je uveden počet  žáků ve třídách  do 
              30-ti  - jak  je škola  vybavena, nebude  málo tříd, 
              málo  prostoru,  připravuje  se  povinná  9-ti  letá 
              školní  docházka,  jak  se  s  tímto  škola vyrovná, 
              budete  mít dostatek  fin. prostředků  na výpomoc  - 
              cvičitelé, učitelé a pod.? 
p.Krumpholc - zda škola bude mít prostředky na cvičitele,, nejsem 
              schopen posoudit, funkci převezmou učitelé pokud je 
              nepřevezmou jiné subjekty jako např. SOKOL 
M.Hejmala   - ve zprávě chybí čísla, propočtová úvaha 
p.Krumpholc - mzdová politika ve školství  je velmi rozpačitá, v 
              případě přiznání PS mohu odměňovat operativně 
E.Moric     - dotaz, zda vzniknou k rozpočtu města zvláštní požadavky 
              Od  r.  1995  podle   zákona  budou  všechny  školy 
              transformovány,  nehledě  na  to,  zda kantoři toto 
              podporují.  Osobně  podporuji  právní  subjektivitu 
              školy 
p.Krumpholc - od města neočekávám víc,než kolik má  město dát. Do 
              kompetence  města spadá  pouze provoz  školy. Úplně 
              mimo jsou inv. prostředky 
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Ing.Fikar    - dotaz,  zda  náklady  plynu,   vody,  elektriky  z 
               přesčasové práce bude hradit město 
p.Krumpholc  - ano, je to tak 
Ing.Fikar    - tak bych chtěl podnikat 
Dr.Vlasáková - dotaz, zda v  případě PS se nezruší dojíždění dětí 
               z okolních vesnic 
p.Krumpholc  - nikoliv,  usiluji  o  získání  dětí  z Moravských 
               Knínic, z Lelekovic a České chci, aby děti dále dojížděly 
Ing.Řezanina - v  projektu chybí  účetní rozvaha,  přehled, toto 
               všechno    jsou    jen    slova,    která   nejsou 
               podložena,chybí čísla z vlastní aktivity, sponzoři a pod. 
p.Krumpholc  - se sponzorma příliš nepočítám, kalkuluji s částkami 
               za pronájem  tělocvičny, prostorů školy  - tyto by 
               byly  použity  na   opravy  školy  (sprchy...).  V 
               současné době nemám možnost operativně manipulovat 
               s finančními prostředky 
p.Boleslavová- řed.   ZŠ   Jungmannova,   podporuje   žádost 
               p.Krumpholce, v příštím roce bude žádat PS její škola 
Ing.Růžička  - uzavřel diskusi a přednesl návrh na usnesení : 
MZ  zřizuje podle  zákona o  obcích §  36, odst.  l, písm.  d) ZŠ 
Tyršova   a  ZŠ   Komenského  dnem   l.l.1994  jako  příspěvkovou 
organizaci města s právní subjektivitou včetně školní jídelny 
Hlasováno o návrhu :  pro   13 
                      zdrž. 11  Návrh nebyl přijat. 
Ing.Růžička - nepřijetí usnesení nebrání, aby v průběhu roku bylo 
znovu požádáno o právní subjektivitu školy. 
 
 

5) Plán jednání MR a MZ na I.pololetí 1994 
K předloženým termínům  jednání MR a  MZ ani k  obsahu materiálu 
nebylo připomínek. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje jednací plán MR a MZ na I.pololetí 1994 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
 
 

6)  Návrh na  zrušení vyhlášky  o převodu  a pronájmu  nemovitého 
    majetku města 
Ing.Růžička - vše je detailně popsáno v důvodové zprávě, zahajuji 
              diskusi 
Ing.Fikar   - str. 2, bod 3 
              bylo  rozhodnuto, věc  předat ústavnímu  soudu, ten 
              zatím nerozhodl, navrhuji počkat,, jak bude ústatní 
              soud reagovat 
Ing.Růžička - vyhláška je v rozporu se zákonem 
Ing.Jančová - toto  je subjektivní  názor, nechme  rozhodnutí na 
              ústavním soudu, podporuji návrh Ing.Fikara 
Dr.Vlasáková- máme vyhl., která je v rozporu se zákonem o obcích 
Ing.Krupica - za  3-člennou  komisi,  která připravovala návrh 
              vyhlášky -  přečetl stanovisko k  jednání na OKÚ  u 
              Dr.Weinbergerové 
Ing.Růžička - přečetl dopis z OKÚ - nedošlo k názorovému sblížení 
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Ing.Jančová - Dr.Poledňák reprezentuje určitou složku zastupitelstva, 
              když  se  problém  řeší   na  MR,  proč  se  neřeší 
              společně, vždyť jde o obecný zájem 
Ing.Růžička - nebyl jsem informován , že bylo jednání na OKÚ 
Ing.Fikar   - jediný bod - pronájmy jsou v kompetenci MR 
                         - prodeje     -"-            MZ 
              v  tomto duchu  se upraví  vyhláška, kvůli  jednomu 
              bodu  nemusíme  měnit  vyhlášku,  došlo  k názorové 
              neshodě, čeho se bojíme, nechme věc dojít k ústavnímu 
              soudu, ten  ať rozhodne, vždyť se  vyhl. již 3 roky 
              řídíme 
Dr.Dvořáčková - v inf.  uvedeno, že Ing.Růžička společnou schůzku 
                odmítl 
Ing.Růžička   - nehodlám  si  povídat  nad  materiálem,  který je 
                protizákonný 
p.Vodka       - nenašli jsme společnou  řeč, máme opačné  názory, soud 
                rozhodne , výsledek bude ku prospěchu nejen obce, 
                ale bude obecným prospěchem 
M.Hejmala     - dotaz, zda většina měst má stejné problémy jako Kuřim 
                Ústavní soud nás může odkázat na právní předpisy 
p.Vodka       - jsou  obce, kde  vyhlášku mají,  je to  rozpor, který 
                jedině  vyřeší  ústavní   soud.  Rovněž  vyhl.  o 
                pronájmu bytů  je v rozporu  se zákonem -  nemůže 
                platit 
L.Herman      - věci  je třeba  řešit ku  prospěchu obce, potřebujeme 
                vodítko, jak budeme  s majetkem nakládat. Ústavní 
                soud toto možná vyřeší za 2 roky, možná pro smích občanům. 
                Jsem  pro  zrušení  vyhlášky,  experimentovat  na 
                nejisté  půdě   nedoporučuji.  Navrhuji  vyhlášku 
                zrušit dle návrhu, odsouhlasit zásady 
V.Zejda       - neděláme proto, abychom  se stali slavnými, jde o pokus 
                prosazení   věcí,  které   nejsou  v   rozporu  - 
                informovanost občanů o majetku obce 
                Citace z dopisu Dr.Poledňáka 
                Navrhuji vyhl. nezrušit, ať rozhodne ústavní soud 
Ing.Fikar     - jsme zde proto, aby občané byli informováni, vyhláška 
                dostatek informací zajišťuje 
J.Herman      - navrhuje  postoupit  ústavnímu   soudu,  ať  skončí 
                dohadování 
Návrh na usnesení : 
MZ  ruší vyhlášku  o převodu  a pronájmu  majetku města  Kuřimi - 
usnesení MZ č. 1056/92 ze dne 22.4.4992 
 
Ing.Fikar  -  byl  podán  protinávrh,  vyhl.  o převodu a pronájmu 
              majetku nezrušit, postoupit ústavnímu soudu 
Vzdálen J.Koláček 
Hlasováno o protinávrhu :                 pro    7 
                                          proti 11 
                                          zdrž.  5 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení : pro    9 
                                          proti  8 
                                          zdrž.  7 
Protinávrh ani návrh usnesení nebyly přijaty. 
 
 



 
                             - 11 - 
 

7) Tržní řád 
Ing.Fikar    - tržní řád by měl být neadresný, všeobecný, platný pro 
               všechny  občany  města.  Nesouhlasím  se schválením v 
               předložené  podobě,  takto  předložený  tržní  řád je 
               smlouvou o pronájmu s firmou CONSUMIA 
Dr.Vlasáková - vysvětlila, tržní řád  je zpracovaný na  prostor, 
               který je majetkem firmy CONSUMIA 
Ing.Fikar    - tržní  řád  si  stanovuje  firma  na  svém pozemku, 
               odsouhlasme pouze existenci tržnice 
Dr.Vlasáková - tržní řád musí být vydán 
Ing.Fikar    - tržní řády jsou všeobecné 
Dr.Vlasáková - navrhuje vyškrtnout čl. 2,7 
V.Zejda      - navrhuje  materiál  ztáhnout  z pořadu  jednání, vydat 
               obecně  závaznou vyhlášku  platnou pro  celé území 
               města.  Na základě  takto závazné  vyhl. si  každý 
               subjekt zpracuje svůj tržní řád 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  ztažení z programu  jednání MZ projednání  vyhlášky 
"tržní řád" 
Hlasováno o návrhu :   pro    14 
                       proti   1 
                       zdrž.   9 
 
 
 
K materiálu č. 9,10,11 - usnesení MR a MZ nebylo připomínek. 
 

8) Návrh  na  přehodnocení  usnesení  MZ  č.  1144 - neschválení 
   vyhlášky o městské policii 
Ing.Růžička - přečetl nové zdůvodnění návrhu  na zřízení městské 
              policie,   přečetl   návrh   tří   usnesení  dříve 
              odmítnutých 
Ing.Fikar   - dotaz, proč materiál nebyl rozeslán členům MZ 
Ing.Růžička - byl v materiálech předchozího MZ 
V.Zejda     - T-přip.-  minule  vyhl.   nebyla  schválena,  údajně 
              zapřičiněním  členů ODS  (proti hlasovalo  17 členů 
              MZ),  nejsme proti  MP, v  současné době  jsou však 
              prioritnější akce, materiál  MZ nepřesvědčil, pokud 
              jsou nové argumenty, materiál měl být rozeslán 
Ing.Růžička - všechny materiály byly předloženy minule 
V.Zejda     - chtěl bych nové argumenty 
M.Hejmala   - dejte  návrh, jak  se věci  veřejného pořádku  budou 
              zajišťovat, veř. pořádek je  podstatou všeho, MZ je 
              kritizováno  za   to,  že  není   schopno  přijmout 
              rozhodnutí.  Neodsouhlasení =  alibismus, je  třeba 
              mít někoho,  kdo bude na  veřejný pořádek dohlížet, 
              buďme pro něco, nebuďme proti všemu 
L.Herman   -  jsme  kritizováni  z  řad  občanů,  že nepodporujeme 
              policii 
E.Moric    -  mrzí  mě,  že  se  do  věci vtahuje politika, zřízení 
              policie je  skutečně v zájmu města,  ať je i menší, 
              ale ať někdo dbá na dodržování pořádku 
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V.Zejda    - 4 lidi za 1/2 mil. Kč - materiál mě nepřesvědčil 
J.Koláček  - rozdíl  je ve  fin. částce,  ta je  podstatně nižší, 
             faktem je, že materiál mohl být zaslán písemně 
Ing.Fikar  - zvažme, co je  pro město prospěšnější,  počkejme, až 
             budeme mít více finančních prostředků 
p.Holman (veřejnost)  - nabízím spolupráci v  anketě mezi občany, 
                        dotaz na § 46,§ 70 zák. o obcích 
M.Hejmala  - toto není první  debata, nechuť členů  MZ věnovat se 
             veřejnému   pořádku,   pokus   byl,   nebyl  vyvolán 
             iniciativou  členů MZ  ale mnou  - věci  by se  daly 
             vyřídit blokovou  pokutou, MZ nepodalo  jediný návrh 
             jak věci řešit, ale nepřijme v této věci žádný návrh 
Ing.Růžička- iniciativa je vítaná 
Ing.Fikar  - dotaz, jak zní návrh na usnesení 
Ing.Růžička- znovu přečetl z materiálu 
Ing.Krupica- doplnit usnesení o počet dvou strážníků 
Ing.Růžička- bod 3 - ... v počtu 2 strážníků 
Návrh na usnesení : 
l. MZ schvaluje podle zákona o obcích  č. 410/92 Sb. § 36 odst. 1 
   písm. k) zřízení MP v Kuřimi 
2. MZ vydává na základě zmocnění  zákona o obcích č. 410/92 Sb. § 
   16  odst. l  a v  souladu se  zákonem č.  553/91 Sb.  o obecní 
   policii obecně závaznou vyhlášku o městské policii 
3. MZ  ukládá MR zajisit vnitřní  organizaci MP včetně detailního 
   návrhu fin. zajištění pro rozpočet města na rok 1994 - v počtu 
   dvou strážníků 
Hlasováno o návrhu usnesení : pro   19 
                              proti  5  Návrh byl přijat 
 
 
 
 

9) Průběžná zpráva  o plnění  programu rozvoje  města za  období 
   1990-1993 
-  jedná se o obsáhlý materiál, který bez vyjádření bude přílohou 
   materiálu   zastupitelstva,každý  má   možnost  do   materiálu 
   nahlédnout, prostudovat. 
 
 

10) R ů z n é 
1)  TKR - informaci podal Ing.Pavelka 
        -  zpracovává  se  projekt  I.etapy,  probíhá  povolovací 
           řízení, s ohledem na mrazy nebyly zahájeny práce 
 
2) Plavecký areál - inf. Ing.Pavelka 
   - velmi  špatné hospodaření na PA,  hrozilo odpojení bazénu od 
     el.energie,  dle  prohlášení  MUDr.Sallouma  bude  transakce 
     peněz na úhradu dlužných částek trvat 6 týdnů až 2 měsíce. S 
     ohledem  na  uvedené  byla  s  Dr.Salloumem uzavřena úvěrová 
     smlouva na  částku 230 tis.Kč  (17% úrok z  dlužné částky) k 
     úhradě el.energie (do 30.9.1993) 
Ing.Růžička - bylo využito § 47 zákona o obcích 
Ing.Pavelka - MZ musí zajistit funkci majetku 
 



 
                             - 13 - 
 
Ing.Fikar   - byla  nájemci  podána  ke   konci  roku  zpráva  o 
              proinvestování 
Ing.Pavelka - zpráva  dosud předložena  nebyla, pouze  fa na 630 
              tis.  Kč  -  oprava  střechy,  dle  smlouvy musí fa 
              DELFÍN uhradit  572 tis. Kč,  k dnešnímu dni dluží 
              900 tis. Kč + IV/Q za energie 
Dr.Dvořáčková - jak dál, bude rozhodovat MR 
Ing.Růžička   - bude  třeba  zvážit  event.  další  setrvání  při 
                nájemní  smlouvě.  Smlouva  je  jedním  z možných 
                řešení, další případ - prodej. 
Ing.Pavelka   - na  PA  je  prováděna  kontrola  hospodaření,  po 
                předložení uzávěrky můžeme konstatovat, co se tam 
                děje 
Ing.Řezanina  - dotaz, zda může obecní úřad úvěrovat 
Dr.Vlasáková  - dle § 497 obchodního zákoníku může 
Ing.Pavelka   - na  PA  velice  prekérní  hospodaření, bude třeba 
                revokace usnesení o  nájmu, je třeba  si uvědomit, 
                že roční ztráta bude činit cca 1,700 - 2 mil.Kč 
                Dle prohlášení  pí. Jobové, prac.  PA denní tržby 
                činí od 100 do 300,-  Kč, sobota, neděle tisíc až 
                1 500,-Kč, denní náklady 3 až 3 200,- Kč 
Ing.Jančová   - připomenula,   že   důležitým   faktorem   při 
                odsouhlasování  prodeje byl  fakt, komu  se bazén 
                prodává. Ve všech  případech lidé z  firmy DELFÍN 
                byli do společností "zamontováni" 
Dr.Dvořáčková - na  to, kolik občanů chodí na  PA má vliv hygiena 
                jak bazénu tak i kuchyně - ztráta důvěry 
Ing.Pavelka   - voda je nezávadná,  hygiena chodí na  kontroly, od 
                členů MZ potřebujeme konkrétní připomínky 
Dr.Dvořáčková - o celou záležitost jsem se zajímala v souvislosti 
                s prodejem PA 
Ing.Pavelka   - čeká nás neradostné a těžké rozhodnutí 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje úvěrovou smlouvu s  MUDr. Salloumem ve výši 230 tis. 
Kč na uhrazení nedoplatku elektrické energie na provoz plaveckého 
areálu do 30.9.1993 s úrokem 17%. 
Hlasováno o návrhu : pro    23 
                     zdrž.   1 
Ing.Jančová -  dotaz, úvěrová  smlouva byla odsouhlasena 
               MUDr. Salloumovi, nájemní smlouva je s firmou DEFLÍN 
Ing.Pavelka -  vysvětlil 
 
3) 
J.Kobzinek   - navrhuje revizi usnesení o právní subjektivitě školy 
               ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského, znovu se k věci vrátit 
p.Krumpholc  - znovu objasnil  záležitost právní  subjektivity, 
               rozhodující je "Statutární listina" 
L.Herman     - pan  ředitel tím, že usiluje o  právní subjektivitu si 
               sám sobě moc neposlouží, přimlouvám se za revokaci 
               usnesení 
Ing.Pavelka  - od  r. 1995 toto bude odsouhlaseno  v celé ČR, když 
               se  najde člověk,  který chce  prorazit, hlasujeme 
               proti,  příp.  se  zdržíme  hlasování.Chceme  zase 
               totalitní  systém? Máme  právo ale  i odpovědnost. 
               Doporučuji   podle  návrhu   p.Kobzinka  revokovat 
               rozhodnutí  a zřídit  příspěvkovou organizaci  dle 
               původního návrhu usnesení. 
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p. Kříž  - pokud k tomu dojde, musí být zpracováno a předloženo ke 
           schválení rozpočtové opatření (mění se výše příjmů) 
L.Herman - navrhuje  k  projednávání  do  fin.  komise  přizvat 
           ředitele školy a předsedu školské komise 
 
Hlasováno o revokaci usnesení :  pro   22 
                                 zdrž.  2  Návrh byl přijat. 
 
 
Starosta  Ing.Růžička  požádal   návrhovou  komisi  o  přednesení 
návrhu usnesení. 
Návrh předložil Ing.Fikar : 
 
1149  - MZ  schvaluje odprodej  pozemku p.č.  2457/2 v k.ú. Kuřim 
        manželům Přikrylovým, bytem Kuřim, Bezručova 1109 za cenu 
        39  100,-Kč  s  podmínkou  úhrady  nákladů dle znaleckého 
        posudku bývalým uživatelům zahrádek 
 
1150  - MZ schvaluje odprodej pozemku  parc.č. 365 o výměře 186 m2 

        a  parc.č. 367  o výměře  45 m2  panu Stanislavu  Vlkovi, 
        bytem Kuřim, Třebízského 413 za cenu 23 100,- Kč 
 
1151  - MZ schvaluje směnu pozemku p.č. 2384 v majetku Ing.Motyčky 
        za pozemek parc.č. 2421 k.ú. Kuřim ve vlastnictví města s 
        cenovým vyrovnáním dle znaleckého posudku 
 
1152  - MZ  schvaluje záměr  na neadresný  prodej pozemků parc.č. 
        634,635 a 636 k.ú. Kuřim za cenu 300,- Kč/m2 
 
1153  - MZ schvaluje záměr města převést TJ SOKOL Kuřim bezúplatně 
        pozemek u sokolovny 
 
1154  - MZ  schvaluje  záměr  na  adresný odprodej části pozemku 
        parc.č.  2541  k.ú.  Kuřim  o  výměře  cca  300  m2 manž. 
        Halouskovým, bytem  Kuřim, Vrchlického 1026  za cenu 25,- 
        Kč/m 
 
1155  - MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části parc.č. 294 o 
        výměře cca 158 m2 a části parc.č. 293/1 o výměře cca 232 m2 

        Ing.Antonínu Jaruškovi za cenu 500,- Kč/m2 
 
1156  - MZ schvaluje  záměr majetkoprávního vypořádání parc.č. 294 
        a 293/1 v k.ú. Kuřim MěÚ Kuřim s eventuelními vlastníky 
 
1157  - MZ  schvaluje bezúplatný  převod rodinných  domků na  ul. 
        Tišnovaké čp.890,891,892,893,1170,1171,1172,1173    včetně 
        přilehlých pozemků parc.č. 2751,2752, prádelny s pozemkem 
        parc.č.2748 k.ú. Kuřim a vodovodu na ul. Tišnovské 
 
1158  - MZ schvaluje záměr na  směnu pozemku dle GP č. 787-30/93 a 
        to parc.č. 2786/29 až 2786/34  o výměře 264 m2 za parc.č. 
        2786/11 až 2786/16 o výměře 515 m2 s cenovým vyrovnáním a 
        dále  smluvní  zakotvení  služebnosti  vstupu  na pozemky 
        města 
 
1159 -  MZ schvaluje doplnění  rozpočtu v kpt.  710 o náklady  na 
        vybudování parkoviště na ul. Komenského v Kuřimi 
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1160 - MZ schvaluje rozpočtové  provizorium města Kuřimi  na rok 
       1994 
 
1161 - MZ schvaluje rozpočtové  opatření - úpravu rozpočtu na rok 
       1993 o částku 8,492 700 Kč 
 
1162 - MZ  zamítá  žádost  pí.  Dočekalové o zproštění poplatků 
       městu za prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků 
 
1163 - MZ bere na vědomí  zprávu o výstavbě "Domova-  penzionu s 
       byty pro důchodce" v Kuřimi, Zahradní 1275 
 
1164 - MZ schvaluje jednací řád MR a MZ na I.pololetí 1994 
 
1165 - MZ  neschvaluje  zrušení  vyhlášky  o převodu a pronájmu 
       majetku  města  Kuřimi  -  usnesení  MZ  č.1056/92  ze dne 
       22.4.1992 
 
1166 - MZ  schvaluje ztažení  z programu  jednání MZ  projednání 
       vyhlášky "Tržní řád" 
 
1167 - MZ  schvaluje podle  zákona o  obcích č.  410/92 Sb. § 36 
       odst. l písm. k) zřízení městské polcie v Kuřimi 
 
1168 - MZ vydává na základě  zmocnění zákona o obcích  č. 410/92 
       Sb. §  16 odst. l a  v souladu se zákonem  č. 553/91 Sb. o 
       obecní policii obecně závaznou vyhlášku o městské policii 
 
1169 - MZ  ukládá  MR  zajisit  vnitřní  organizaci  MP  včetně 
       detailního návrhu fin.zajištění pro  rozpočet města na rok 
       1994 - v počtu 2 strážníků 
 
1170 - MZ schvaluje úvěrovou  smlouvu s MUDr.  Salloumem ve výši 
       230 tis.  Kč na uhrazení nedoplatku  elektrické energie na 
       provoz plaveckého areálu (do 30.9.1993) s úrokem 17% 
 
1171 - MZ  schvaluje zřízení   ZŠ Tyršova  a ZŠ  Komenského dnem 
       l.l.1994  jako  příspěvkové   organizace  města  s  právní 
       subjektivitou podle  zákona o obcích §  36, odst. 1, písm. 
       d) včetně školní jídelny 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení :  jednohlasně přijato 
 
 
Jednání   MZ   ukončil   starosta   přáním  příjemných  svátků 
vánočních, do nového roku všeho nejlepšího. 
 
 
Jednání MZ ukončeno ve 22,00 hodin. 
 
 
 
                                   Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                              starosta 
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Zapsala: Němcová 
Kuřim,   23.12.1993 
 
 
 
 
Seznam příloh : 
 
1. Prezenční listina 
2. Písemné omluvy členů MZ 
3. Námitka Dr.Poledňáka proti zápisu z jednání MZ dne 8.11.1993 
4. Schválené záměry města na odprodej majetku z vlastnictví města 
   Kuřimi 
5. Návrh na  stanovení záměrů  města na  odprodej nemovitostí  v 
   majetku města 
6. Příloha k mat. č. 2 (stanovení záměrů) 
7. Příloha k mat. č. 2 (GP č. 787-30/93 zahrádky r.Foukalova) 
8. Rozpočet města Kuřimi na rok 1994 
9. Rozpočtové opatření na rok 1993 
10.Pí.Dočekalová - žádost o úlevu - poplatek z prodeje alkoholu a 
   tabákových výrobků 
11.Zpráva o  výstavbě "Domova -  oenzionu s byty  pro důchodce" v 
   Kuřimi, Zahradní 1275 
12.ZŠ Tyršova - žádost o přiznání právní subjektivity 
13.Plán MR a MZ na I.pololetí 1994 
14.Písemné materiály - zrušení vyhl. o převodu a pronájmu majetku 
   města, schválení zásad pro převod a pronájem majetku města 
15.Návrh  -  zásady  stanovující  postup  při  převodu a pronájmu 
   nemovitého majetku města Kuřimi s výjimkou bytů 
16.Návrh - vyhláška "Tržní řád" 
17.Usnesení MZ ze dne 8.11.1993 
18.Usnesení MR ze dne 15.11.1993 
19.Usnesení MR ze dne 29.11.1993 
20.Návrh  na  přehodnocení  usn.  MZ  č.  1144  - vyhl. o zřízení 
   městské policie 
21.Návrh - vyhláška o městské policii 
22.Průběžná  zpráva o  plnění  programu  rozvoje města  za období 
   1990-1993 
23.Plavecký areál - smlouva o úvěru 
24.Dopis Junáka  ze dne 27.9.1993 (fax  zaslaný Dr.Poledňákem dne 
   7.10.93) 
25.Návrh usnesení z jednání MZ ze dne 20.12.1993 
 
 
 
 
                      O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
JUDr.Miloslava Burianová               Ing.Jaromír  N ě m e c 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


