
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 07/2007 konaného dne 26.6.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Jan Herman, Mgr.Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Alena 
Matějíčková, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák,  Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, 
Alena Szabová a Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim. 
 
Omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož,  Ing. Miluše Macková, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Martin Nawrath. 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno  12 členů ZM, později se dostavil Ing. M. 
Kotek. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Alena Matějíčková a Vladislav Zejda 
Komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl a Jan Herman 
Ověřovatelé schváleni všemi  přítomní. 
 
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 19.6.2007 
2. Majetkoprávní úkony I. 
- Formanová Olga – odprodej části pozemku parc.č.  761/1 k.ú.Kuřim k výstavbě garáže 
- Ján Lippay a Anna Lippaiová - společná nabídka na odprodej pozemků do majetku obce 
- Odprodej části pozemku parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim (objekty býv. sklepů na ulici Fučíkova v Kuřimi) 
- PhDr. Jiřina Hájková - majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 3117/4 k.ú.Kuřim ( rekultivovaná skládka 

v lokalitě „Kolébka“) 
3. Odkoupení částí parcel do majetku města pro vybudování  cyklostezky Kuřim - Malhostovice 
4.  Odprodej komunikací III. a IV. etapa Díly za Sv. Janem v Kuřimi 
5. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim 
6. Komunitní plánování  sociálních služeb v Kuřimi 
7. Snížení ročního příspěvku Centru soc. služeb Kuřim 
8. Majetkoprávní úkony II. 
- Rigl Zdeněk – žádost o odprodej pozemku parc.č. 1452/7, 2785/9 vše v k.ú.Kuřim (II.etapa výstavby RD ul. 

Jelínkových) 
- Manželé Bohuslav a Jitka Poláškovi - žádost o koupi obecního bytu č. 816/1 ul. Legionářská 
9. Zrušení  Vyhlášky č. 6 ze dne 22.9.1997 “ O pronajatých bytech v majetku města“ 
10. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
- Závěry komise sportovní ze dne 5.6.2007 a komise kulturní ze dne 5.6.2007 – informativní materiál 
11. Různé 
- Slavnostní otevření knihovny a zahájení provozu MŠ Brněnská – žádost o příspěvek 
11.2. 
- Zápis 3. jednání finančního výboru  
12. Rozpočtové opatření č. 7 
13. Schválení prohlášení ručitele  za úvěr Společenství vlastníků 1119- 1121-  rekonstrukcí  domu 
 
Výše uvedený program schválen všemi přítomnými i se všemi dodatečnými materiály. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 19.6.2007 
Příloha č. 1, 1A předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z oblasti investiční výstavby a majetkoprávní oblasti, závislá často na spolupráci 
s druhou stranou, celkem se jedná o 13 usnesení, která nebyla splněna  v termínu. 
 
Přijaté usnesení : 1140/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 19.6.2007. 
Hlasováno pro 12. 
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony I. 
2.1. 
Formanová Olga, Zámecká 1032, 664 34 Kuřim – odprodej části pozemku parc.č.  761/1 
k.ú.Kuřim k výstavbě garáže 
Příloha č. 2, 2A předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
K žádosti  Olgy Formanové na odprodej části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim k výstavbě garáže  přijala Rada 
města Kuřimi na svém zasedání dne 2.5.2007 usnesení, kterým schválila záměr odprodat Olze Formanové část 
pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 18 m2  za cenu 300,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s odprodejem, uzavřením kupní smlouvy, včetně daně z převodu nemovitosti. 
Záměr obce prodat nemovitý majetek byl v souladu s ust. § 41 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyvěšen na úřední desce od 7.5. do 23.5.2007 – bez připomínek. 
Žadatelka je výlučným vlastníkem rodinného domu čp. 1032  (polovina dvojdomku OKAL) v Kuřimi, Zámecká 
ulice. V suterénu RD je sice umístěná  garáž,  svažitý terén však značně ztěžuje, téměř znemožňuje vjezd do 
garáže. Je skutečností, že možnost  přístavby garáže  na ul. Zámecké  již na základě souhlasu města 
s odprodejem pozemků využili vlastníci RD OKAL manž. Kvasnicovi, manž. Boháčovi a  Ing.Sehnal.  Žadatelka 
z důvodu, že podél jejího RD vede vodovodní řad tuto možnost nemá, proto požádala  město o odprodej části  
poz.parc.č. 761/1, která navazuje na nově vybudovanou komunikaci na poz.parc.č. 761/17 k.ú.Kuřim. Pozemky 
k výstavbě garáže v uvedené lokalitě  byly  žadatelům odprodávány za cenu znaleckých posudků. Naposledy 
v roce 2005 Ing. Sehnalovi (Smlouva č. 298/2005 ze dne 16.11.2005 - 44 m2 pozemku za cenu 7.280,- Kč tj. 
165,- Kč/m2 pozemku). K ceně je třeba připomenout, že tato byla odsouhlasena zastupitelstvem města již v roce 
1999 (usn. č. 1110/1999 z 7.6.1999), kupní smlouva byla realizována až po kolaudaci stavby garáže v roce 2005. 
Pro schvalování záměru byla odborem majetkoprávním navržena cena ve výši 300,- Kč/m2 pozemku a byla 
žadatelkou akceptována. Jde o cenu v místě obvyklou. 
 
Přijatéusnesení : 1141/2007 – ZM schvaluje  odprodat Olze Formanové, bytem Zámecká 1032, 664 34 Kuřim 

část pozemku parc.č. 761/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 18 m2 k výstavbě garáže za cenu 300,-
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s odprodejem, uzavřením kupní 
smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno pro 12 
 
 
2.2. 
Ján Lippay, bytem  Minoritská 472/8, Brno-střed, 602 00 Brno 2 
Anna Lippaiová,  bytem Brněnská 1256,  664 34 Kuřim 
společná nabídka na odprodej pozemků do majetku obce 
Příloha č. 2, 2B předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Shora jmenovaní – vlastníci každý id. ½ pozemku parc.č. 434 k.ú.Kuřim - zahrada o výměře 45 m2 a pozemku 
parc.č. 4219/2 k.ú.Kuřim – ost.plocha o výměře 23 m2,   nabízejí Městu Kuřim  pozemky k odprodeji  za cenu 
100,- Kč/m2. Uvedené pozemky jsou tzv. pozůstatkem po jejich asanovaném RD čp. 240se zahradou  na ulici 
Brněnské v Kuřimi, jehož demolice spolu se sousedním RD čp. 239  (vlastníci manž. Hanákovi) byla  
podmiňující investicí pro výstavbu sídliště „Kuřim-Jih – Úprava Kuřimky v Kuřimi“. Demoliční výměr na 
demolici rodinného domu čp. 240 byl vydán dne 13.12.1982 pod č.j.Výst./1617/1982/Se.  Část pozemku (parc.č. 
432/28 o vým. 43 m2)  je v komunikaci  II/385,   část (parc.č. 4219/2 o vým. 23 m2)   je součástí chodníku  a 

 2



zbývající část  parc.č. 434 k.ú.Kuřim o výměře 45 m2 tvoří zeleň podél koryta potoka Kuřimka a bezprostředně 
navazuje na pozemek parc. č. 433 k.ú.Kuřim, který je ve vlastnictví obce. 
OMP doporučuje schválit výkup v režimu výkupů pozemků pod komunikacemi tzn. veškeré náklady spojené 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel.  
 
Přijaté usnesení : 1142/2007 – ZM schvaluje úplatné nabytí  pozemku parc.č. 434  k.ú. Kuřim o výměře 45 m2 

pozemku  parc.č. 4219/2 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Kuřim zapsaných na LV číslo 19 pro 
obec a k.ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2  pozemku s tím, že 
náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 12. 
 
 
2.3. 
Odprodej části pozemku parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim (objekty býv. sklepů na ulici 
Fučíkova v Kuřimi) 
Příloha č. 2, 2C předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s usnesením  Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1122/2007 ze dne 29.5.2007 byl ve smyslu ust.§ 41 
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  v době od 31.5. do  18.6.2007 vyvěšen  záměr 
obce prodat nemovitý majetek - část pozemku parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
podány námitky ani připomínky. 
Geometrickým plánem číslo 2270-79/2007 ze dne 31.5.2007 byly z  pozemku parc.č. 3252/1 k.ú. Kuřim 
odděleny pozemky jednotlivým žadatelům a označeny parc.č. 3252/7 – 3252/20 vše v k.ú.Kuřim. Následným 
odprodejem těchto pozemků o celkové výměře  614 m2  14-ti žadatelům získá  město finanční prostředky v 
hodnotě 61.400,- Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1143/2007 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3252/1 k.ú. Kuřim, označeného 

geometrickým plánem  číslo 2270-79/2007 ze dne 31.5.2007 jako :  
 parc.č. 3252/20 k.ú. Kuřim o výměře 33 m2 do výlučného vlastnictví Leopoldu Spáčilovi, Alšova 

819/21, 679 61 Letovice, 
 parc.č. 3252/19 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2  do společného jmění manželů (SJM) Zdeňku a Jarmile 

Babákovým, Milénova 7, 638 00 Brno,  
 parc.č. 3252/18 k.ú. Kuřim o výměře 50 m2 do podílového spoluvlastnictví (každý id. ½)  Evě Bastlové, 

Popkova  998, 664 34 Kuřim, Pavlu Hlouškovi, Fučíkova 1132, 664 34 Kuřim,    
 parc.č. 3252/17 k.ú. Kuřim o výměře 50 m2 do společného jmění manželů (SJM) Oldřichu a Soňi 

Mikšíkovým, Fučíkova 1133, 664 34  Kuřim, 
 parc.č. 3252/16 k.ú. Kuřim o výměře 54 m2  do společného jmění manželů (SJM) Františku a Věře 

Millionovým, Fučíkova 1134,  664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/15 k.ú. Kuřim o výměře 34 m2 do společného jmění manželů (SJM) Zdeňku a Jaroslavě 

Rozlílkovým,  Fučíkova 1135, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/14 k.ú. Kuřim o výměře 33 m2 do společného jmění manželů (SJM) Vladimíru a Boženě 

Otřísalovým,  Fučíkova 42, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/13 k.ú. Kuřim o výměře 32 m2 do společného jmění manželů (SJM) Janu a Anně 

Bartošovým,  Fučíkova 1137, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/12 k.ú. Kuřim o výměře 43 m2 do společného jmění manželů (SJM) Milanu a Jarmile 

Bednářovým,  Fučíkova 1138, 664 34  Kuřim,  
 parc.č. 3252/11 k.ú. Kuřim o výměře 51 m2 do společného jmění manželů (SJM) Petru a MVDr. Lence 

Horákovým, Fučíkova 1139, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/10 k.ú. Kuřim o výměře 49 m2 do společného jmění manželů (SJM) Vlastimilu a Zdeňce 

Sehnalovým, Fučíkova 1140, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/9 k.ú. Kuřim o výměře 47 m2 do společného jmění manželů Karlu a Haně Kobelkovým,  

Fučíkova 1141, 664 34 Kuřim,   
 parc.č. 3252/8  o výměře  51 m2 do výlučného vlastnictví Jarmile Hrnčířové, Kleštínek 5, 621 00 Brno, 

parc.č. 3252/7  o výměře  34 m2 do výlučného vlastnictví Bohuslavu Pavlíkovi, Sokolská 147, Ráječko, 
679 02 Rájec-Jestřebí  

 za cenu  100,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem,  uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitosti. 
Hlasováno  pro 12. 
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2.4. 
PhDr. Jiřina Hájková, Burešova 617/10, Brno – majetkoprávní vypořádání pozemku 
parc.č. 3117/4 k.ú.Kuřim – rekultivovaná skládka v lokalitě „Kolébka“ 
Příloha č. 2, 2D předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
PhDr.Jiřina Hájková (obdobně jako v minulém ZM projednávané vypořádání pozemku JUDr.Pochvalovského a 
pí. Ostrovské) vyzvala Město Kuřim, jako investora akce „Rekultivace skládky TKO Kuřim, Cihelna“ 
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku parc.č. 3117/4 k.ú.Kuřim o výměře 496 m2, jehož je výlučným 
vlastníkem, který po rekultivaci skládky není schopen dalšího obhospodařování a trvale zůstává součástí tělesa 
skládky. Závazek města majetkoprávně pozemek vypořádat vyplývá z bodu 9) „Stavebního povolení“ vydaného 
stavebním úřadem Městského úřadu  pod č.j. 4070/výst/164/93/Ma ze dne 17.1.1994, právní moc ze dne 
3.2.1994. Kolaudační rozhodnutí na uvedenou stavbu bylo vydáno Městským úřadem Kuřim – stavebním 
úřadem dne 6.12.2000 pod Č.j. 5213/výst/2303/Ma, právním moc ze dne 27.12.2000. 
PhDr. Hájková akceptuje cenu Kč 100,-/m2  odprodávaného pozemku tak, jak již  Zastupitelstvo  města Kuřimi 
svým usnesením číslo 1123/2007 ze dne 29.5.2007 schválilo výkup pozemku po rekultivované skládce 
spoluvlastníkům  JUDr.Pochvalovskému a pí. Ostrovské. 
 
Přijaté usnesení : 1144/207 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 3117/4 k.ú. Kuřim o výměře 496 

m2 zapsaného na LV číslo 1062 pro obec a k.ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 100,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 12. 
 
 
V 18:15 se dostavil Ing. Kotek – přítomno 13 členů ZM. 
 
 
 
3. Odkoupení částí parcel do majetku města pro vybudování  cyklostezky Kuřim - 
Malhostovice 
Příloha č. 3, 3A předkládá Ing. O. Strana, zpracovala Ing. N. Šiblová. 
 
Důvodová zpráva: 
Při zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku v trase Kuřim – Malhostovice vedené po starých 
polních cestách v majetku města (schváleno ZM 1089/2007) vznikla potřeba vykoupit části parcel soukromých 
vlastníků, které sousedí s parcelami bývalých polních cest. Důvodem je rozšíření cyklostezky, tak aby 
odpovídala parametrům stanoveným pro její šířku a bylo možno vysázet stromy. Jedná se o parcely č. 2818/10, 
2918/11, 2918/13, 2918/16, 2918/17, 2918/19. Dále probíhá jednání o výměně části pozemku parcely č. 3718/21 
o výměře 791 m2 za část pozemku ve vlastnictví města. 
Předpokládané finanční náklady- 200.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1145/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/10 o výměře cca 179 

m2  zapsaného na LV číslo 1347 pro obec a k. ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou 
cenu 96,- Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1146/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/11 o výměře cca 230 

m2  zapsaného na LV číslo 865 pro obec a k. ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou cenu 
96,- Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1147/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/13 o výměře cca 88 m2  

zapsaného na LV číslo 1325 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
 

 4



Přijaté usnesení: 1148/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/16 o výměře cca 153 
m2  zapsaného na LV číslo 19 pro obec a k. ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou cenu 
96,- Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1149/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/17 o výměře cca 263 

m2  zapsaného na LV číslo 662 pro obec a k. ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou cenu 
96,- Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1150/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2818/19 o výměře cca 30 m2  

zapsaného na LV číslo 697 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Usnesení č. 1145/2007 až 1150/2007  schválena hlasováním 12 hlasy, zdržel se 1 (J.Herman). 
 
 
 
4.  Odprodej komunikací III. a IV. etapa Díly za Sv. Janem v Kuřimi 
Příloha č. 4, 4A-E předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská stavební – Invest, a.s. se sídlem v Brně, Koliště 1912/13 předložila  nabídku Městu Kuřim na odprodej 
staveb komunikace a zpevněné plochy I. - IV.etapa v Dílech za Sv. Janem do majetku města  Kuřimi, dle 
přiložené situace. 
Jednotlivé účelové komunikace  se nacházejí na pozemcích  Města Kuřimi a po nabytí do majetku Města Kuřimi 
budou zařazeny do seznamu místních komunikací.  
Komunikace I. a II. etapy - na situaci vyznačené zeleně - byly zkolaudovány rozhodnutím č.j. 
výst/2085/2004/Ma ze dne 15.12.2004. 
Komunikace etapa III.A - na situaci vyznačené modře - byly zkolaudovány rozhodnutím 
č.j.MK/28841/06/OSVO/Ma ze dne 23.4.2007. Do majetku  města budou převzaty  komunikace s výjimkou části 
stavby na pozemku  p.č.2642/741, který je v majetku manželů Zavřelových ( ½) a manželů  Kučerovských (1/2). 
Komunikace etapy III.B, na situaci vyznačené oranžově byly zkolaudovány rozhodnutím 
č.j.MK/28842/06/OSVO/Ma ze dne  23.4.2007. 
OIRR upozorňuje, že na části komunikace ul. Červenáčkova je zámková dlažba komunikace poškozena zřejmě 
nesprávnou manipulací stavebního kontejneru a Město Kuřim podepíše kupní smlouvu po opravě komunikace, 
ke které  se Moravská stavební Invest, a.s. zavázala dle zápisu z prohlídky komunikací před kolaudací. Jedná se 
o závadu nebránící  kolaudaci a užívání komunikace, ale jejímu převzetí městem od investora.   
Komunikace IV. etapa, na situaci vyznačené růžovou barvou byly zkolaudovány rozhodnutím č.j. 
MK/28843/06/OSVO/Ma ze dne  23.4.2007. 
 
Přijaté usnesení: 1151/2007 – ZM schvaluje nabytí staveb komunikací  z majetku firmy Moravská stavební – 

INVEST, a.s., I. a II. etapa dle situace za kupní cenu 1000,- Kč s podmínkou zajištění 
bezúplatného převodu všech pozemků pod výše uvedenými stavbami do majetku Města 
Kuřimi. 

 
Přijaté usnesení: 1152/2007 - ZM schvaluje nabytí staveb komunikací  z majetku firmy Moravská stavební – 

INVEST, a.s., etapa III. A (kromě komunikace  na p.č. 2642/741, k.ú. Kuřim ) dle situace za 
kupní cenu 500,- Kč do majetku Města Kuřimi.  

 
 
Přijaté usnesení : 1153/2007 - ZM schvaluje nabytí  staveb komunikací  z majetku firmy Moravská stavební – 

INVEST, a.s.,  etapa III. B dle situace  – za kupní cenu 500,- Kč do majetku Města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení : 1154/2007 - ZM schvaluje nabytí staveb komunikací  z majetku firmy Moravská stavební – 

INVEST, a.s., etapa IV. dle situace  za kupní cenu 500,- Kč do majetku Města Kuřimi. 
 
Usnesení č. 1151/2007  až 1154/2007  schválena hlasováním všemi 13 hlasy. 
 

 5



 
5. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace 
Příloha č. 5, 5A předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala Mgr.H.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 30.5.2007 byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy na ulici Brněnské. Budova je součástí 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, kterou tvoří pět 
odloučených pracovišť (míst výkonů činnosti). Provoz v této budově bude zahájen 3.9.2007. Současně se 
zahájením provozu v nové budově bude ukončena činnost mateřské školy v budově na ulici Otevřená 978, která 
nevyhovuje novým hygienickým požadavkům. Z tohoto důvodu musí zřizovatel požádat o změnu míst výkonu 
činnosti mateřské školy v rejstříku škol a školských zařízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. K žádosti 
je třeba, krom jiného, doložit usnesení zastupitelstva města a dodatek ke zřizovací listině o změně míst výkonu 
činnosti. 
 
Přijaté usnesení: 1155/2007 - ZM schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace o změně míst výkonu činnosti 
mateřské školy. 

Hlasováno pro 13 
 
 
 
6. Komunitní plánování  sociálních služeb v Kuřimi 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala M. Koláčková. 
 
Důvodová zpráva: 
Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je metoda, kterou lze plánovat soc. služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů města. Je to otevřený proces zjišťování potřeb, zdrojů a 
hledání nejlepších řešení v této oblasti tak, aby finanční prostředky vynakládané na služby byly efektivně 
využívány. KPSS v našem městě chybí a sociální služby poskytuje výhradně Centrum sociálních služeb Kuřim. 
Základem KPSS je spolupráce zadavatele (obce) s uživateli (klienty) a poskytovateli (organizacemi) soc. služeb. 
KPSS je finančně podporováno dotacemi ze státního rozpočtu nebo ze strukturálních fondů Evropské unie. 
Město doposud získalo částku 50 000,- Kč a pro další dotace byly zaslány podklady na krajský úřad.  
Plánování rozvoje sociálních služeb je zakotveno i v legislativě: v novém zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, účinném od 1.1.2007, který dává obcím možnost zpracovat střednědobý plán rozvoje soc. služeb a 
ukládá povinnost obcím zjišťovat potřeby poskytování soc. služeb osobám na svém území. Také zákon o obcích 
ukládá obcím pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek mj. i pro 
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.  
Předkladatel navrhuje přijetí usnesení, v němž bude deklarováno odhodlání zastupitelů rozvíjet sociální služby a 
které bude projevem politické vůle ve městě i potvrzením legitimity komunitního plánování. 
 
Přijaté usnesení: 1156/2007 
ZM schvaluje plánování sociálních služeb na území Kuřimi metodou komunitního plánování, a to v souladu 
s Metodikami pro komunitní plánování. 
ZM pověřuje Ing. Naděždu Šiblovou a Marii Koláčkovou, aby v plánování sociálních služeb  zastupovaly 
Město Kuřim. 
ZM ukládá pověřeným osobám předkládat zprávy o průběhu plánování, a to půlročně. 
 
Hlasováno pro 12 (Dr.Poledňák hlasování nepřítomen) 
 
 
 
7. Snížení ročního příspěvku Centru soc. služeb Kuřim 
Příloha č.8, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala M. Mikšová. 
 
Důvodová zpráva: 
Transformací pobytového zařízení sociálních služeb - chráněného bydlení do domu s pečovatelskou službou 
(nájemní byty zvláštního určení) dochází k výrazně menší potřebě příspěvku na provoz vzhledem k vyšším 
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úhradám obyvatel. Dochází však k přesunu péče o obyvatele domu do pečovatelské služby (PS) a tím k navýšení 
potřeby příspěvku pro PS. V globále pak dochází ke snížení potřeby příspěvku pro  CSS Kuřim  
o 1 milion Kč, tak jak již bylo deklarováno v prosinci roku 2006 při rozhodování o změně penzionu pro 
důchodce  - zda zvolit dražší nebo levnější alternativu transformace. 
 
Přijaté usnesení : 1157/2007 - ZM schvaluje v návaznosti na usn. ZM č. 1113/2007 ze dne 17.4.2007 z důvodu 

transformace chráněného bydlení na dům s pečovatelskou službou  od 1.5.2007 snížení 
ročního příspěvku Centru sociálních služeb Kuřim o 1 mil. Kč, t.j. na 3.200 tis. Kč. 

Hlasováno pro 12, proti 1 (Herman) 
 
 
 
8. Majetkoprávní úkony II. 
8.l. 
Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 8, Brno – žádost o odprodej pozemku parc.č. 1452/7, 2785/9 
vše v k.ú.Kuřim (II.etapa výstavby RD ul. Jelínkových) 
Příloha č. 9, 9A předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
Staženo 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Zdeněk Rigl  v návaznosti na zpracovaný projekt novostavby rodinného domu na poz.parc.č. 2786/46 
k.ú.Kuřim opětovně předkládá ZM ke schválení – dle návrhu GP číslo 2280-43/2007 ze dne 20.6.2007 - žádost o 
odprodej pozemku parc.č. 1452/7 k.ú.Kuřim o výměře 53 m2 a pozemku parc.č. 2785/9 k.ú.Kuřim o výměře 69 
m2. Na takto oddělených pozemcích, které žadatel hodlá využít pro novostavbu rodinného domu, nedokáže 
OIRR s určitostí  říci, zda se na budoucím předmětu odprodeje nenachází funkční  trativod. V případě jeho 
existence,  zajistí žadatel jeho přeložení na vlastní náklady. 
 
Diskuze, změny: 
Ing. Bojanovská upozornila na skutečnost, že dosud město  v této lokalitě pozemky pronajímalo, ale 

neprodávalo. Navrhuje, aby žádost p.Rigla prošla posouzením stavební komisí a prošla stejným 
řízením jako ostatní pozemky v této lokalitě v případě, že město uvažuje o jejich  prodeji. 

V.Zejda: na pozemcích se předpokládala existence melioračního svodu, tento předpoklad se nenaplnil, ale prodej 
by mohl ohrozit zájmy města v záležitosti stavby hřiště.  

 Souhlasí s návrhem Ing. Bojanovské a poznamenal. že p.Rigl si naprojektoval stavbu na cizím 
pozemku. 

J. Brabec - připomínkuje skutečnost, že zastupitelstvo jedná o materiálu, který nebyl  rozeslán v řádném termínu 
– byl předložen  členům  před jednáním ZM a nemže  se tedy k záležitosti odpovědně vyjádřit. 

Starosta žádost  p. Rigla stahuje z jednání s tím, že žádost projede „klasickým kolečkem“ v komisích rady. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje záměr  odprodat Zdeňku Riglovi pozemek parc.č. 1452/7 k.ú.Kuřim o výměře 53 

m2 a pozemek parc.č. 2785/9 k.ú.Kuřim o výměře 69 m2  za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s odprodejem, uzavřením kupní smlouvy včetně daně 
z převodu nemovitosti. V případě existence funkčního  trativodu v předmětu odprodeje, 
zajistí kupující jeho přeložení na vlastní náklady.    

O návrhu nehlasováno . 
 
Následné materiály č. 10 – 16 byly předloženy členům ZM dodatečně. 
 
 
8.2. 
Manželé Bohuslav a Jitka Poláškovi, žádost o koupi obecního bytu č. 816/1 ul. 
Legionářská 
Příloha č. 10, 10A, B předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová, J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Poláškovi požádali o koupi obecního bytu č. 816/1 na ul. Legionářská v Kuřimi na základě Vyhlášky 
města Kuřimi č. 6 o pronajatých bytech v majetku města. Dle této vyhlášky se cena bytu vypočítá z výše  
nájemného z března 1996 – viz příloha A – II. kategorie – cena bytu včetně zůstatkové hodnoty zařizovacích 
předmětů by činila 229.424,- Kč. 
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Byt č. 816/1 byl bývalými nájemníky (manž. Medovarští) vybydlen. Začátkem roku 2000 město provedlo 
celkovou rekonstrukci bytu v částce 104.695,- Kč a byt se z II. kategorie změnil na I. kategorii. Cena bytu 
vypočítaná z I. kategorie – viz příloha B  – cena bytu včetně zůstatkové hodnoty zařizovacích předmětů by činila 
271.606,- Kč. 
Rozdíl v ceně bytu  I. a II. kategorie činí  42.182,- Kč. 
OMP požádala RM  o pokyn, zda cenu bytu při prodeji počítat z I. nebo z II. kategorie. 
Historie nájmu : manž. Poláškovi bydleli ve služebním bytě na městském úřadě. Pan Bohumil Polášek byl na 
MěÚ zaměstnán jako domovník, údržbář a částečným úvazkem i řidič osobního automobilu. Usnesením č. 
99/2000 MěR schválila přidělení bytu mimo pořadník na ul. Legionářská č. 816/1 manž. Poláškovým, namísto 
bytu v budově MěÚ Kuřim. 
RM svým usnesením číslo 408/2007 ze dne 21.6.2007 doporučila ZM stanovit kupní cenu bytu číslo 816/1 na 
ulici Legionářské v Kuřimi ve výši  271.606,- Kč v měsíci červnu a červenci 2007 (cena vychází z ceny bytu 
I.kategorie). 
 
Přijaté usnesení : 1158/2007 - ZM  schvaluje kupní cenu bytu č. 816/1 na ul. Legionářské ve výši  271.606,- 

Kč v měsíci červnu a červenci 2007. 
Hlasováno pro 13. 
 
 
 
9. Zrušení  Vyhlášky č. 6 ze dne 22.9.1997 “ O pronajatých bytech v majetku města“ 
Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc.J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu  s vyhláškou  města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 a její novely č. 1 ze dne 2.3.1998 o pronajatých 
bytech v majetku města byly na území města Kuřimi prodávány byty jejich nájemcům nebo osobám, které 
nájemce určil.  
Dokumentem, který privatizaci bytového fondu v Kuřimi provázel, byla „Koncepce politiky bydlení“ 
zpracovaná RNDr. Igorem Poledňákem a předložená zastupitelstvu k seznámení 14.10.1996. Tento dokument 
byl zaměřen na dosažení určitých cílů  v bytové  politice města. Jedním z těchto cílů bylo získání tzv. „starých 
peněz“, tedy fin. prostředků , které byly předchozími generacemi do bydlení vloženy a následné vložení těchto 
prostředků zpět do „rozvoje bydlení“ v Kuřimi. 
 Dokument dále zmiňoval skutečnost, že v roce 2005 (tedy cca po 10- ti letech od jeho vytvoření ) by  
město mělo vlastnit nebo mít v pronájmu cca 15% bytového fondu na svém území. Byty by měly být průměrné a 
slabší kvality a bydlet  v nich by  měli převážně lidé, kteří jsou ekonomicky závislí na společnosti.  
 Na území města Kuřimi se v 9/2006 nacházelo celkem cca  3736 bytů. Podle výše uvedené koncepce by 
mělo město Kuřim vlastnit cca 560 bytů. Vzhledem k tomu, že jich vlastní již jen 200, doporučuje OMP prodej 
bytů zastavit (tak jak se tomu již děje i v jiných městech např. Rosicích, Židlochovicích, Blansku….) a ponechat 
je  jako možnost  bydlení sociálně slabších  občanů  a ne jako zdroj finančních příjmů pro realitní kanceláře, 
které nájemce bytů v Kuřimi samy oslovují, s byty manipulují a získávají tučné provize z jejich prodeje úplně 
cizím osobám.  
Současně si odbor majetkoprávní dovoluje upozornit na skutečnost, že přijetím zák.č. 107/2006 Sb. se podstatně 
ztížil přechod nájmu (§ 706), usnadnilo podávání výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele (§ 711) a bylo 
uzákoněno jednostranné  zvyšování nájemného, což  všechno posílilo postavení vlastníka bytu oproti předešlé 
právní úpravě. 
V roce 1996 vlastnilo město Kuřim  931 bytů.  
V letech 1996- květen 2007 získalo město z prodeje bytů do svého rozpočtu   125.114.859 ,- Kč.  
 
V této souvislosti je třeba zrušit Vyhlášku  města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 ve znění její novely č. 1 
z 22.3.1998 „O pronajatých bytech v majetku města“, která se v případě rozhodnutí o zastavení prodeje bytů 
stane nadbytečnou. 
RM Kuřimi na  své schůzi dne 21.6.2007 přijala následující usnesení: 
373/2007 - RM doporučuje ZM  zrušení vyhlášky Města Kuřimi č. 6 „O pronajatých bytech v majetku města“ 
ze dne 22.9.1997. 
 
Poznámka: 
Starosta: – prodej bytů se nezastaví, stará vyhláška  bude nahrazena novou,  každá žádost o prodej bytu projde 

jednáním zastupitelstva. 
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Přijaté usnesení : 1159/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2007, kterou se 
zrušuje Vyhláška města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 “O pronajatých bytech v majetku 
města“. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
 
10. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
10.1. 
Závěry komise sportovní ze dne 5.6.2007 a komise kulturní ze dne 5.6.2007 – 
informativní materiál 
Příl. č.12, 12A a 13, předkládá a zpracoval  Mgr. Lubomír Kincl a Ing. D. Sukalovský. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 5.6.2007 zasedala Komise sportovní Rady města Kuřimi, která posuzovala předložené žádosti na příspěvky 
z „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“. Požadovaná výše žádostí dosáhla 221.225,-Kč, komise 
sportovní doporučila schválit žádosti ve výši 133.020,-Kč. Dne 21.6.2007 schválila RM  usnesením č. 401/2007 
udělení příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti v bodech 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16 a 
doporučuje ZM schválení příspěvků v bodech  3, 8 a 13  viz  příloha. 
 
Připomínka:  
Nebylo nutné žádosti 3, 8 a 13, které byly předloženy  komisi sportovní, žádané částky jsou v kompetenci rady 
města. 
J.Brabec a Ing. M. Kotek žádají, aby byly příště všechny žádosti o příspěvek projednávány  v zastupitelstvu 
města jak tomu bylo doposud. 
 
Komise kulturní projednala celkem 9 žádostí ve výši 128 tis. Kč. Tyto příspěvky byly schváleny v radě města 
dne 21.6.2007, ZM jsou předkládány pro informaci. 
 
Ing. Sukalovský  informoval přítomné o žádosti Mateřské školy  na zvýšení příspěvku na 60,-/Kč- dítě-žáka.  
 
Přijaté usnesení: 1160/2007 - ZM bere na vědomí poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu Kulturní a 

spolkové činnosti ve II. kole schválených RM dne 21.6.2007. 
Hlasováno pro 12 ( Ing. Bojanovská nepřítomna hlasování ). 
 
 
 
11. Různé 
11.1. 
Slavnostní otevření knihovny a zahájení provozu MŠ Brněnská – žádost o příspěvek 
Příloha č. 14, předkládá Ing. D. Sukalovský. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 1. září  zahájí  provoz nová MŠ na Brněnské ulici. Zároveň  by toho dne měla být  předána do užívání  
přestavba městské knihovny Kuřimi.  Přestože se jedná o dokončení , resp.  zahájení provozu významných 
staveb a institucí se širokým dopadem na kuřimskou veřejnost, bylo by vhodné tyto události „oslavit“ 
programem široce přístupným  kuřimské veřejnosti (tedy bez vstupného, pro celou rodinu).  Podotýkám, že 
v Kuřimi není příliš mnoho komunitních akcí, umožňujících široké setkávání  občanů.  
Termín této akce navrhuje v průběhu první poloviny září 2007, dle konkrétních okolností. 
Navrhuje pověřit  zorganizováním  tohoto programu  Společenské centrum Kulturní dům Kuřim a uvolnit na 
realizaci   tohoto programu 90 tis. Kč. 
 
Široká  diskuze předloženému návrh:  
J.Brabec: upozorňuje na možnou časovou kolizi s plánovanými kulturními akcemi. 
V. Zejda: nesouhlasí s velkými oslavami. 
Ing. Kotek: navrhuje, aby peníze byly předány knihovně k lepšímu využití. 
A.Szabová: navrhuje program slavnostního otevření budov projednat v komisi kulturní. 
Dr.Poledňák a Mgr.Kincl navrhují, ať město dá mandát ředitelce MŠ a vedoucí knihovny aby navrhly program a 

částku, kterou by potřebovaly ke slavnostnímu otevření. 
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J.Herman: rovněž nesouhlasí s uvolněním 90 tis. na oslavy, příliš kontroverzní stavby, případné fin. prostředky 
žádá využít jiným způsobem.  

Jelikož přítomní členové ZM nedospěli ke vzájemné dohodě o představě oslav, závěrem hlasováno o původním 
návrhu předkladatele. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje částku 90 tis. Kč pro Společenské centrum Kulturní dům Kuřim na realizaci 

programu ke slavnostnímu zahájení  provozu městské knihovny a MŠ Brněnská z kapitoly 
Rezerva. 

Hlasováno pro 4, proti 2, zdrželo se  7 – neschváleno. 
 
11.2. 
Zápis 3. jednání finančního výboru  
Příloha č. 15, předkládá RNDr. I. Poledňák 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 25.5.2007 zasedal  FV a projednal tato témata: 

1) Závěrečný účet  
2) Rozpočtový proces a vnitřní kontrola 
3) Rozpočtová opatření 

Celý zápis je přílohou. 
 
Přijaté usnesení: 1161/2007 - ZM bere na vědomí zápis z 3. jednání  finančního výboru  dne 25.5.2007. 
Hlasováno pro 13 
 
 
12. Rozpočtové opatření č. 7 
Příloha č. 6, 6A-D předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření, viz. příloha. 
Schválené RO  č.7       
         
 typ oddíl Pol Úz  částka  
         
1) příjmy  4116 29004   7 500 Kč  
 výdaje 10  29004  zemědělství 7 500 Kč  
přijetí a poskytnutí dotace na výsadbu melioračních dřevin    
         
2) příjmy  4116 29008   30 600 Kč  
 výdaje 10    zemědělství 30 600 Kč  
přijetí a použití dotace na odborného lesního hospodáře    
         
3) příjmy  4116 29133   13 300 Kč  
 výdaje 10    zemědělství 13 300 Kč  
přijetí a použití prostředků jako majetková újma za provedená rostlinolékařská opatření   
         
4) příjmy   4111    403 700 Kč  
 výdaje 43    sociální služby 403 700 Kč  
přijetí a použití dotace na prováděné sociální služby    
         
5) příjmy  4111    409 300 Kč  
 výdaje 43    sociální služby 409 300 Kč  
přijetí a použití dotace na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dítěte   
         
6) výdaje 55    hasiči 45 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva - 45 000 Kč  
SDH žádá o navýšení rozpočtu na zabezpečení SDH o výše uvedenou částku pro nákup zásahových kabátů   
a 2 lékárniček do zásahových vozů, z důvodu nových zákonných povinností   
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7) výdaje 22    komunikace 250 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -250 000 Kč  
viz. žádost v příloze - Cyklostezka Kuřim Malhostovice    
         
8) výdaje 31    školství 4 400 Kč  
 výdaje 22    doprava 5 400 Kč  
 výdaje 61    vnitřní správa -9 800 Kč  
přeúčtování nákladů na zabezpečení soutěže Besip z  vnitřní správy,kam bylo rozpočtováno  
         
9) výdaje 34    hřiště Sv. Ján 300 000 Kč  
 výdaje 34    klidová zóna Metelkova 100 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -400 000 Kč  
žádost OŽP se nachází v příloze      
         
10) výdaje 31    dovybavení MŠ Brněnská 665 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -665 000 Kč  
žádost MŠ Zborovská je v příloze      
         
11) příjmy 43    nájemné - dům s peč. službou 300 000 Kč  
 výdaje 43    příspěvek - dům s peč. službou -1 000 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva 1 300 000 Kč  
- dům s pečovatelskou službou požádal o aktualizaci rozpočtu pro rok 2007, a to vzhledem ke změnám  
schváleným ZM na posledním zasedání. Změnou režimu dojde v rozpočtu k úspoře 1 mil. Kč a navíc bude  
od klientů vybráno nájemné ve výši cca 300 000 Kč. Ušetřené prostředky jsou uloženy do rozpočtové rezervy.  
         

 
Pozn.: 
bod 10) ponížen ze 700 tis. na 665 tis - na mzdové náklady na účetní. 
 
Přijaté usnesení: 1162/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2007 se 

změnami dle zápisu. 
Hlasováno pro 12 ( Dr.Poledňák hlasování  nepřítomen ) 
 
 
Připomínky, podněty: 
J. Brabec : žádá vybrat štěrk naházený do „mokrého kamene“ na nám. 1. května 
 
Ing. Kotek: žádá opravit  hřiště Na Loučkách (stříšky, lanovka …) a posekat cestu  od polikliniky do prům. zóny 
 
A. Szabóvá: - žádá dokončit okolí u Klubu důchodců ( lavičky,  výtah a stříška pro pracovnice ) 
       - nesouhlasí s předkládáním materiálů pro jednání zastupitelstva „na stůl“ před jednáním. 
 
J.Herman:  zavlažovat trávu na nám. 1. května. 
 
A.Matějíčková : odklidit ulomené haluze u garáží na Luční. 
 
 
 
13. Schválení prohlášení ručitele  za úvěr Společenství vlastníků 1119- 1121 v souvislosti 
s rekonstrukcí  domu 
Příloha č. 16.  
 
Společenství vlastníků Společenství vlastníků domů č.p. 1119, 1120, 1121, na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi  
zastoupené Ing. Šindelkovou požádalo město Kuřim  ke schválení ručení  za část budoucího úvěru Společenství 
za obecní byty čís. 1119/2, 1119/7, 1120/1, 1120/8 1121/7, 1121/8 v souvislosti s rekonstrukcí domu Bezručova  
čtvrť 1119, 1120, 1121 do max. výše ručení 200.000,- Kč / 1 obecní byt. Společenství si bude žádat u  Raiffeisen 
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stavební spořitelny a.s. , se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99 o úvěr na GO fasády, výměny oken a opravu 
balkonů.. 
 
Přijaté usnesení: 1163/2007 - ZM schvaluje přistoupení k prohlášení ručitele ve prospěch Raiffeisen stavební 

spořitelny a.s. , se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99 za část budoucího úvěru Společenství 
vlastníků domů č.p. 1119, 1120, 1121, na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi  (obecní byty čís. 
1119/2, 1119/7, 1120/1, 1120/8 1121/7, 1121/8 v souvislosti s rekonstrukcí domu Bezručova  
čtvrť 1119, 1120, 1121 do max. výše ručení 200.000,- Kč / 1 obecní byt. 

Hlasováno pro 10, proti 0, zdrželi se  3. 
 
 
Přestávka od 20:00 – 20:10 hodin. 
 
 
Po přestávce p. Karel Prostějovský  veřejně poděkoval dárcům, kteří finančně přispěli na bustu Dr.E.Beneše 
v prostorách před radnicí v Kuřimi. 
 
Ing. Sukalovský  informoval  o zastavování  rychlíků Brno – Praha v Kuřimi. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl  V.Zejda.  
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – pro 13. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:00 hodin. 
 
 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne 26. června  2007 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Mgr. Lubomír Kincl         Jan Herman 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A Plnění usnesení k 19.6.07 
2,  2A-D Majetkoprávní úkony 
3, 3A Odkoupení částí parcel do majetku města 
4, 4A-E Odprodej komunikací III. a IV. et. Díly za Sv. Janem 
5, 5A Dodatek ke Zřizovací listině MŠ 
6, 6A-D Rozpočtové opatření č. 7 
7 Komunitní plánování sociál. služeb 
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8 Transformace chráněného bydlení  na Dům s pečovatelskou službou 
9, 9A Zdeněk Rigl – žádost o odprodej  parc.č. 1452/7, 2785/9 (ul. Jelínkových) 
10 Manž. Poláškovi – žádost o koupi bytu 
11 Zrušení Vyhlášky č. 6/1997 – O pronajatých bytech v majetku města 
12 Závěry komise sportovní – II. kolo 
13 Závěry komise kulturní a spolkové -  II. kolo 
14 Slavnostní otevření knihovny a zahájení provozu MŠ Brněnská 
15 Zápis č. 3 Finančního výboru 
16 Příloha k žádosti vlastníků bytů Bezručova č. 1119-1121 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Příloha č. 4, 4A-E předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová.
	Ověřovatelé zápisu


