
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 04/2003  konaného dne 28.1.2003 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
PaedDr. David Holman a Alena Matějíčková - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák,  
Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Omluven : Ing.arch.Vladislav Růžička 
 
Návrhová komise : L.Kincl a Ing.J.Němec 
 
Ověřovatelé zápisu : RNDr.I.Poledňák a PaedDr. D.Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18:10 hodin, úvodem přítomno 15 členů zastupitelstva, později se dostavil 
Dr.Ing.J.Marek. 
Zápis z předchozího jednání ZM byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Veřejnoprávní smlouvy 
3. Finanční záležitosti - FC Kuřim – žádost o prominutí zbylé části půjčky,  
4. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  - Návrh na změny termínů 

uzávěrky, Žádost DDM o prodloužení platnosti smlouvy  
5.Zřízení osadního výboru na Podlesí 
6.Rozpočet  města na rok 2003 
7. Různé -  Návrh na zrušení  usnesení 1167/2002, Smlouvy o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě, Náměstí 1. května – řešení 
povrchu v sekci „D a E“, Informování občanů prostřednictví  Info - 
kanálu kabelové televize, LSPP v Kuřimi, Prodej zemníku, Vyhlášení 
VŘ na poskytnutí půjček  na bytovou výstavbu 

Program schválen.   
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1.  
Milan Huk, Kuřim, Malá Česká 1250 – odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim o výměře cca 12 m2 k rozšíření zahrady 
(příl.1A) 
Přijaté usnesení : 1045/2003 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 

12 m2 panu Milanu Hukovi, Kuřim, Malá Česká 1250 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
k rozšíření zahrady s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti 

 
Usn. RM číslo 35/2002/2003 ze dne 4.12.2002 byl schválen adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 
1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 12 m2 panu Milanu Hukovi, Kuřim, Malá Česká čp. 1250 k rozšíření zahrady 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z nemovitosti. Schválený záměr byl 
v souladu s ust. §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů zveřejněn bez připomínek. 
         Předkládá : Mgr. L.Ambrož 
         Vyřizuje   : J. Němcová 
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1.2.  
Žádost paní Dany Knotkové, Kuřim, Školní 848 o prominutí poplatku z prodlení za 
neplacené nájemné a vyúčtování služeb v období 10/2000 – 10/2002 (příl.2A) 
 
Staženo  z jednání. 
 
Návrhy usnesení : varianta a) ZM schvaluje (neschvaluje) prominutí poplatků z prodlení ve výši 41.577,- Kč 

k bytu č.p. p.848/11 na ul.Školní, Kuřim paní Daně Knotkové za neuhrazené nájemné a 
vyúčtování služeb v období 10/2000 – 10/2002 

 
                                 varianta b) ZM souhlasí s prominutím poloviny poplatků z prodlení z částky 41.577,- Kč 

k bytu č.p.848/11 na ul.Školní, Kuřim paní Daně Knotkové za neuhrazené nájemné a 
vyúčtování služeb v období 10/2000 – 10/2002 za podmínky, že zbylé poplatky z prodlení 
ve výši 20.800,- Kč plus veškeré správní poplatky v celkové výši 4.180,- Kč uhradí 
nejpozději do 28.2.2003 

O návrzích nehlasováno. 
 
Paní Dana Knotková je  nájemkyní  bytu 2+1 na ul.Školní 848/11. Od října roku 2000 do října roku 2002 
neplatila na tomto bytě nájemné ani vyúčtování služeb. Z důvodu trvalého neplacení bylo již v červnu letošního 
roku Radou města Kuřim schváleno podání výpovědi z nájmu bytu. Současně s tím byl podán k Okresnímu 
soudu Brno-venkov  „Návrh na vydání platebního rozkazu“ dlužné částky. Paní Knotková dne 2.12.2002  dluh 
na nájemném a vyúčtování služeb ve výši 30.013,- Kč zaplatila. K datu uhrazení posledního dluhu jí byl 
vypočítán poplatek z prodlení ve výši 41.577,- Kč. Ve svém dopise  žádá o prominutí celé dlužné částky 
poplatků z prodlení. Kromě poplatků z prodlení dluží paní Knotková Městu Kuřim náklady řízení za podaný 
platební rozkaz ve výši 2.030,- Kč, náklady na upomínky ve výši 150,- Kč, další náklady řízení ve výši 1.000,- 
Kč a náklady za právní zastoupení ve výši 1.000,- Kč za podání výpovědi z nájmu bytu.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o dluh vůči Městu Kuřim vyšší než 20.000,- Kč, dle ustanovení § 85 odst.e) 
zák.č.128/2000 Sb. o obcích byla její žádost předložena ZM.  

Předkládá :Mgr.L.Ambrož 
                                                                                 Zpracovatel: L.Schneiderová 
 
Diskuze, návrhy: 
J.Brabec : nepřijatelné prominout všechno – precedens. navrhuje uhradit správní poplatky a 2 násobek diskontní 

sazby, které by činilo cca 6 tis. Kč. 
Dr.Holman : navrhuje  prominout 1/2 poplatku z prodlení. 
J.Herman : navrhuje nabídnout  p.Knotkové možnost splácení dle splátkového kalendáře.  
Dr.Poledňák :  sdělil, že případ p.Knotkové dlouhodobě sleduje a vzhledem k tomu, že je samoživitelka 3 synů, 

navrhuje přepočítat dlužnou částku na úrok z prodlení, který by činil 3923.- Kč, dále by měla uhradit 
správní poplatky a právní služby –  celkem tedy cca 10. tis. Kč 

Dr.Holman : vyjádřil obavy, zda se p.Knotková nechystá byt  od města odkoupit a vzápětí prodat, čímž by tak 
získala potřebné prostředky nejen k uhrazení dluhu. 

Dr.Poledňák : tuto možnost nevyloučil, ale současně upozornil, že není povinností města obec. byt zájemci 
prodat.  
Navrhuje to co předtím s tím, že kdyby byl předmětný do 5 let prodáván, o ceně rozhodne 
zastupitelstvo a p.Knotková by zaplatila celý  dluh vůči městu vč. všech poplatků. 

Ing.Hanák : přikládání se k var. B návrhu usnesení s tím, že uhradí dluh dle splátkového kalendáře. 
Ing.Bojanovská : doporučuje přihlédnout k tíživé situace v rodině. 
Vzhledem k tomu, že se p.Knotková na jednání nedostavila, aby zodpověděla některé otázky  členů 
zastupitelstva, p.Herman  navrhuje odložit konečné rozhodnutí na příští zasedání, na které bude p.Knotková opět 
pozvána. 
Starosta  bod 1.2. stahuje z programu. 
 
 
V 17:30 se vzdálil z jednání p.Zejda – přítomno 14 členů ZM. 
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1.3.  
Smlouva o zřízení zástavního práva  pro nově vybudované bytové jednotky na ul. Školní 
851-853 
(příl. 9A) 
Přijaté usnesení : 1046/2003 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení zástavního práva“ mezi městem 

Kuřim a Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, k nově vybudovaným 
bytovým jednotkám (č. 851/13, 851/14, 851/15, 851/16, 852/ 9, 852/10, 853/13, 853/14, 
853/15, 853/16)  v domě s byty a nebytovými prostory č.p. 851, 852 a 853 na ul. Školní 
v Kuřimi. 

 
Město Kuřim obdrželo  systémovou dotaci ze státního rozpočtu  ve výši 3 200 000,- Kč na realizaci 

půdní nástavby deseti bytových jednotek (č. 851/13, 851/14, 851/15, 851/16, 852/ 9, 852/10, 853/13, 853/14, 
853/15, 853/16) v obytném  domě na ul. Školní č.p. 851, 852 a 853 v Kuřimi. Jednou z podmínek Ministerstva 
pro místní rozvoj je uskutečnit do tří měsíců od kolaudace vklad do katastru nemovitostí a zřízení zástavního 
práva ve prospěch MMR. Odbor výstavby předkládá návrh smlouvy. 

                                         Předkládá : Mgr. L.Ambrož 
                            Vyřizuje: P.Kříž 
 
V  17:35 se vrátil na jednání  p.Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
2. Veřejnoprávní smlouvy 
 
2.1.  
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku sociálně právní ochrany dětí 
(příl.č.3A) 
Přijaté usnesení : 1047/2003 - ZM schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem 

Kuřim a Městem Šlapanice na úseku sociálně právní ochrany dětí týkající se změn ve 
způsobu financování této smlouvy.  

 
Mezi Městy Kuřim a Šlapanice byla uzavřena veřejnoprávní smlouva k naplňování zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Poněkud nešikovně bylo dojednáno 
poskytování platů 3 zaměstnankyním delimitovaným z bývalého okresního úřadu Brno – venkov do pracovního 
poměru k Městu Kuřim. Při vyplácení platu v měsíci leden 2003 a při nahlášení k sociálnímu a zdravotnímu 
pojištění nastaly problémy, které je nutno řešit doplňkem. Město Kuřim jehož zaměstnankyně jsou  přidělené 
k výkonu práce k jinému zaměstnavateli je bude  plně zabezpečovat po stránce platové  a Městu Šlapanice bude 
zasílat podle sjednaného doplňku jen částku na zabezpečení  jejich činnosti. Obsah smlouvy se jinak nemění.  
Gesci za provedení změn převzal Městský úřad Šlapanice. Pochybení nevzniklo u Městského úřadu Kuřim, ale 
týká se všech zainteresovaných měst. Návrh dodatku přílohou. 
                                                                                                                               Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
         Vyřizuje   : Ing. P.Němec 
 
 
2.2.  
Veřejnoprávní smlouva – naplňování zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
(příl.č. 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1048/2003 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kuřim a obcí 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Lelekovice, Moravské Knínice a 
Rozdrojovice o výkonu  přenesené působnosti svěřené jejich obecním úřadům  týkající se 
naplňování zákona č. 200/1990 Sb.  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V souvislosti se zánikem Okresního úřadu Brno-venkov a s přechodem  nových práv a povinností na  

Městský úřad obce s rozšířenou působností Kuřim,  přešla na úřad opatření přednosty Okresního úřadu Brno-
venkov, vydaná dle § 53 odst. 2 zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
přestupkový zákon),  kterými určil příslušným k výkonu státní správy na úseku přestupků Městský úřad Kuřim 
(jako pověřený obecní úřad). Na základě ust.§ 63 zák.č.128/2000 sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů mají 
nyní obce možnost uzavřít s Městem Kuřim veřejnoprávní smlouvu. Představitelé uvedených obcí se 
jednoznačně pro tuto smlouvu vyslovili, neboť ani v dnešní době nemají na obcích podmínky pro projednávání 
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přestupků, k jejichž rozhodování je zapotřebí tříčlenné komise v čele s předsedou, který má právnické vzdělání, 
nebo státní zkoušku odborné způsobilosti pro výkon činnosti na tomto úseku. V případě schválení usnesení 
bude uzavřena s každou obcí samostatná smlouva. Dle předkládaného návrhu veřejnoprávní smlouvy by obce 
platily Městu Kuřim paušální částku 500,- Kč za každý projednávaný případ. Za  rok 2002, by vzhledem k počtu 
projednávaných případů činila tato částka  příjem 14.500,- Kč. Dalším příjmem jsou správní poplatky a pokuty, 
uložené v přestupkových řízeních. V roce 2002 bylo občanům jmenovaných obcí uloženo na pokutách 5.500,- 
Kč a na nákladech řízení celkem 2.000,- Kč. Všechny uvedené částky jsou příjmem obce. Obec V. Bítýška 
řeší přestupky samostatně.  
                                                                                                                               Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
         Vyřizuje   : Ing. P.Němec 
 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3.1.  
FC Kuřim – žádost o prominutí zbylé části půjčky - staženo z jednání. 
(příl.5A) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje občanskému sdružení FC Kuřim prominutí zbylé dlužné částky dle smlouvy o 

výpůjčce z roku 1997, ve výši 60.000,- Kč 
O návrhu nehlasováno. 
 
 Na město Kuřim se obrátilo vedení občan. sdružení FC Kuřim se žádostí o prominutí dlužné částky ve 
výši 60.000,- Kč, jako zbývající dluh z půjčky, poskytnuté městem v roce 1997 ve výši 170.000,- Kč na 
zakoupení  sekačky na trávu, kterou je upravováno fotbalové hřiště a areál  koupaliště. Do doby splacení  je 
sekačka v majetku města. Odůvodnění této žádosti se nachází v příloze. Jelikož je vedoucí FO členem tohoto 
sdružení, nepřikládá za tento odbor  žádné stanovisko. 
         Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
         Vyřizuje : Ing.A.Varmužka 
Diskuze, návrhy: 
Ing.Bojanovská : vzhledem k tomu, že se sekačka používá i k sečení trávy na koupališti, navrhuje, aby zbylá 

částka byla doplacena  z rozpočtu plaveckého areálu. 
Dr.Holman :  navrhuje dluh odpustit, ale převést sekačku do majetku města  
Ing.Sukalovský : navrhuje a) viz  Dr.Holman, nebo b)  uzavřít smlouvu o úplatné zápůjčce. 
p.Svoboda (za FC Kuřim) : preferuje zápočet dle návrhu a jednoho majitele ( zapůjčování by vedlo k rychlé 

amortizaci). 
L.Kincl : podporuje návrh Ing.Sukalovského – uzavřít smlouvu o úplatné zápůjčce. 
J.Herman : se domnívá, že pro FC Kuřim by bylo výhodnější (s ohledem na její stáří 6 roků) předat ji do majetku 

města. 
p.Svoboda : sdělil, že sekačka je dost vytížena pro potřeby  údržby stadionu a areálu koupaliště 
Dr.Holman :  navrhuje, aby si návrhy zastupitelstva výbor FC ještě prodiskutoval s tím, že se s konečnou 

platností rozhodne  na dalším zasedání ZM 
Starosta bod 3.1. stahuje z jednání. 
 
 
 
4. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  
 
4.1. 
Návrh na změny termínů uzávěrky na příspěvky z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti v Kuřimi (mat.č.6) 
 
Přijaté usnesení : 1049/2003 - ZM mění  termíny uzávěrek podání  žádostí  na poskytnutí příspěvků z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2003 schválené  usn.č. 1040/2003 takto : 
Termín uzávěrky 14.5. se mění na 12.5. 2003 a termín 17.9. se mění na 15.9. 2003. 

 
Na jednání ZM 14.1.2003 byly místostarostou Dr.D.Holmanem předloženy termíny, související 

s žádostmi o poskytování příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti v roce 2003. 
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Následně, při zpracování  agendy bylo zjištěno, že termíny uzávěrek nevyhovují termínům zpracování materiálů 
pro zastupitelstvo, kde se příspěvky s konečnou platností schvalují. 
Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na změnu 2 termínů uzávěrek (1. termín uzávěrky - 19.2. byl 
z časových důvodů již vyhlášen s tím, že žádosti budou  projednány mimořádně ve čtvrtek) a to tak, že se 
uzávěrka posunuje ze středy na pondělí. Tento rytmus se osvědčil v minulých letech a odpovídá časovému sledu 
předkládání materiálu zastupitelstvu. 

Předkládá: Mgr.L.Ambrož 
Vyřizuje: D.Stražovská 

 
 
4.2.  
Žádost DDM o prodloužení platnosti smlouvy  KF  - 10/2002 
(příl.7A) 
Návrh usnesení : ZM schvaluje prodloužení platnosti smlouvy KF – 10/2002 ze dne 11.6.2002 Domu dětí a 

mládeže do 31.7.2003. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Mgr.Ivana Zejdová, ředitelka Domu dětí a mládeže požádala o prodloužení smlouvy na příspěvek z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti FK 10/2002 do 31.7.2003. Platnost smlouvy  skončila  31.12.2002, zůstává 
vyčerpat necelých 20 tis. Kč. Účel využití prostředků se nemění.  
Rada města žádost projednala na svém jednání dne 8.1.03 a přijala usnesení čís. 89/2003, kterým zastupitelstvu 
doporučuje schválení prodloužení platnosti smlouvy  Domu dětí a mládeže do 31.7.2003. 
Pozn. Org. DDM se rozšířila  o budovu  bývalé ZUŠ na Otevřené ul. 
         Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
Diskuze, návrhy: 
Ing.Hanák : nesouhlasí s prodlužováním smluv o příspěvky z „kulturního fondu“, projednávání žádosti 

p.Zejdové za DDM by mělo být poslední. Vzhledem ke skutečnosti, že platnost smlouvy čís.10 už 
prošla, navrhuje povýšit o částku, která nebyla vyčerpána ze smlouvy  č. KF 10 platnou smlouvu 
čís. KD – 44/2002. 

J.Brabec : další možnost by byla ta, že by si DDM podal novou  žádost s tím, že předchozí smlouvu z např. 
časových důvodů nevyčerpal. Ale podpoří i předchozí možnosti. 

 
Přijaté usnesení : 1050/2003 - ZM schvaluje navýšení finančních prostředků smlouvy KF - 44/2002 Domu dětí 

a mládeže v Kuřimi o částku nevyčerpanou ze  smlouvy KF - 10/2002 a ukládá SO  ke 
smlouvě KF - 44/2002v tomto smyslu vypracovat dodatek 

 
 
 
5.Zřízení osadního výboru na Podlesí 
(mat.č.10) 
 
Přijaté usnesení : 1051/2003 - ZM schvaluje zřízení osadního výboru v městské části Podlesí podle § 120 a 

následujících  zákona 128/2000 o obcích. 
 
Městská část Podlesí je samostatná část našeho města. Má své problémy a různá specifika, které zastupitelé a 
občané Kuřimi neznají. Proto by bylo vhodné, aby občané Podlesí mohli své problémy  alespoň částečně řešit 
sami a tím přispět  k rozvoji a obnově této části města, pokud jim to zákony dovolují. 
 
       Předkládá : K. Múčková – členka ZM 
Diskuze: 
Múčková zdůvodnila svůj návrh. 
Ing. Bojanovská : po seznámení s § 120 a 121 zák. 128/2000 o obcích vnímá zál. tak, že zřízení osad. výboru 

(OV) by mělo svůj význam v případě, že by Podlesí nemělo zastoupení v zastupitelstvu. Ale 
v současné době  je  Podlesí zastoupeno  v zastupitelstvu 3 členy a to i starostou – takže zastoupení 
„je hojné i napříč politického spektra“.  
Považuje zřízení osadního výboru za nadbytečné - výbor by pracoval paralelně se zastupitelstvem 
města. 

Dr.Holman : OV, na rozdíl od členů zastupitelstva, může prosazovat zájmy Podlesí bez ohledu na potřebu 
ostatních částí Kuřimi. 
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J.Brabec hovořil o zkušenosti se zřízením OV v případě obce na Žďársku, kde volba výboru byla tajná, sdružuje 
různá občanská společenství, pořádá spol. akce a utužuje společenství předmětné části obce.  

K.Múčková : má představu, že by OV organizoval spol.  život na Podlesí. V osadním výboru by měli zastoupení  
noví obyvatelé Podlesí i  původní osadníci. 

L.Kincl : je toho názoru, že iniciativa k vytvoření OV by měla vyjít „ze spodu“, nemyslí si, že by se zřízením 
OV něco na Podlesí radikálně změnilo. 

V.Zejda : souhlasí s p.Kinclem, ale nebrání se vzniku občanských společností.  
Ing.Bojanovská : navrhuje iniciaci  vzniku OV nasměrovat na termín zasedání ZM na Podlesí. 
Ing.Hanák : souhlasí se zřízením OV 
 
 
 
6.Rozpočet  města na rok 2003 
(příl.č. 11A ) 
 
Přijaté usnesení : 1052/2003 -  ZM schvaluje rozpočet města na rok 2003 a schvaluje seznam investic  na rok  

2003 s posílením rozpočtu pro ZŠ Jungmannova o částku 250 tis. Kč a na obnovu sokolovny  
částku 200 tis. Kč. 

 
Přijaté usnesení : 1053/2003 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke změnám 

mezi jednotlivými rozpočtovými paragrafy, do výše 20 %, max. však 200 000 Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1054/2003 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu: 

§ 6171 – osobní výdaje: 23 356 000 Kč ( veškeré mzdové náklady zaměstnanců města včetně  
                          zákonných odvodů ) 

           - věcné výdaje:  10 520 000 Kč ( věcné náklady na chod města ) 
                            § 6112 – osobní výdaje:   1 726 000 Kč ( mzdové náklady místních zastupitelských orgánů ) 
                                  - věcné výdaje:        335 000 Kč  
                            § 3349 –     500 000 Kč  
 
Přijaté usnesení : 1055/2003 - ZM souhlasí s tím, že v rozpočtu města budou jako závazný ukazatel 

příspěvkových  organizací stanovovány příspěvky na provoz a dotace na investice, kryté z 
 vlastních zdrojů města, nikoliv z dotací ze státního rozpočtu. 

 
Přijaté usnesení : 1056/2003 – ZM schvaluje  pro rok 2003 ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Kuřim : 
  Penzion pro důchodce Kuřim 1.000.000,- Kč 
  ZŠ Tyršova    3.600.000,- Kč 
  ZŠ Jungmannova  2.180.000,- Kč  (zapracovaná změna dle jednání ZM) 
  MŠ Zborovská   3.600.000,- Kč 
 
Zodpovídá: OF 
Termín  plnění : 31.12.2003                  
 
Odůvodnění: 
 Na minulé zasedání ZM obdržel každý z jeho členů k diskusi návrh rozpočtu města na rok 2003. Stejná 
verze rozpočtu byla dle zákona vyvěšena na úřední desce a o této verzi by se mělo na tomto zasedání ZM  
hlasovat  Jelikož od této doby došlo na obou stranách rozpočtu ke změnám a Finanční výbor ZM spolu s RM 
doporučuje schválit rozpočet v jiné struktuře, než byl vyvěšen a předložen k diskusi, budou veškeré změny 
zapracovány do rozpočtu formou dodatku k původnímu návrhu. V této důvodové zprávě jsou popsány veškeré 
změny, které byly do rozpočtu zapracovány od posledního zasedání ZM a v příloze se pro srovnání nachází i 
verze rozpočtu, o které se sice nebude hlasovat, která ovšem srovnává nový rozpočet s rozpočtem loňským ( obě 
verze se liší v tom,že v neoficiální verzi je financování přímo zapojeno do příjmů a výdajů ). 
 
Příjmy 
Příjmy po konsolidaci celkem  133.939.500,- Kč 
Přebytek z minulých let     11.000.000,- Kč 
Patria         7.200.000,- Kč 
Příjmy celkem    152.139.500,- 
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Výdaje 
Výdaje po konsolidaci celkem  149.547.500,- Kč 
Splátky úvěrů        2.592.000,- Kč 
Výdaje celkem    152.139.500,- Kč 
 
 
  Investiční akce v roce 2003 

 
Rozpočet 

1 Rekonstrukce MěÚ - budova 13 000 000 Kč 
2 Počítačové sestavy 670 000 Kč 
3 Obřadní síň - KD 1 690 000 Kč 

4 Interiérové vybavení MěÚ 1 500 000 Kč 

  v tom: Interiér čekárny  MěÚ –     2.patro, vybavení 
nově budovaného 4.podlaží budovy MěÚ nábytkem 
a zařizovacími předměty, interiérové vybavení 
jídelny a kuchyňky, instalace orientačního systému 
MěÚ 

  

5 Parkovací místa 21 x ul. Jungmannova 700 000 Kč 

6 Retenční nádrž 5 888 000 Kč 

7 Nám. 1. května 3 100 000 Kč 
8 Rekonstrukce strav. provozu – ZŠ Jungmannova 500 000 Kč 

9 Rekonstrukce strav. provozu MŠ zahrnuto v bodě 8 

10 Rekonstrukce strav. provozu ZŠ Tyršova zahrnuto v bodě 8 

11 Rekonstrukce VO 200 000 Kč 

12 Podhoří – zádržné fy DIS 4 000 000 Kč 

13 BvaK – rozvoj infrastruktury 3 500 000 Kč 

14 Výstavba TKR – minulé roky – práce již provedeny ( 
Díly za Sv. Jánem, Na vyhlídce, ZUŠ Zahradní,…) 

780 000 Kč 

15 Výstavba TKR – plánované investice 2003 ( Díly za 
Sv. Jánem ) 

625 000 Kč 

16 ZŠ Komenského – ENBRA - topení 220 000 Kč 
17 ZŠ Tyršova – provoz sam.tep.zdroje 1 312 500 Kč 
18 Příspěvek pro Povodí Moravy – rekonstrukce opěrné 

zdi – Kuřimka - Láznisko 
920 000 Kč 

19 Infrastruktura bydlení – pod ZŠ Jungmannova 1 200 000 Kč 
20 Zádržné Silnice Brno – komunikace Dr. Vališe 178 500 Kč 
21 Zádržné Elqa – veřejné osvětlení III.etapa 52 000 Kč 
22 Penále - bytová výstavba 134 000 Kč 
23 Drobné investice 500 000 Kč 
24 Oprava Sokolovny 200 000 Kč 
Celkem:   40 870 000 Kč 

 
 
Diskuze, změny: 
Ing.Kotek se dotázal na důvody změny v rozpočtu pro nám.1. května. 
Dr.Holman :  částka je zvýšena o 100 tis. dle nové rozvahy. Je sestaven nový harmonogram výstavby,  dodavatel 

není povinen se  předchozími podmínkami řídit. 
 
Na jednání se dostavil Dr.Marek v 19:25 hodin – přítomno 16 členů ZM. 
 
Dr.Poledňák nesouhlasí s předloženými změnami v rozpočtu a investicích v těchto bodech:  

a)  ponížení prostředků pro ZŠ Jungmannova o 250 tis. (na menší opravy) 
b)  vyškrtnutí prostředků  na nástavbu budovy Městské knihovny 
c)  vyškrtnutí 200 tis. na rekonstrukci obj. sokolovny   
d)  vyškrtnutí  1 mil. na rekonstrukci elektroinstalace v obj. na Kulturního domu na nám.Osvobození 
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Odpověděl Dr.Holman : 
ad a) nechce rozbít zpracovanou a předloženou strukturu investic  zapracováním dalších  investic. 
ad c) mohou být i důležitější investice. Přispěje se na některé opravy, ale budeme rozlišovat dle potřebnosti. 
ad b) jakmile bude ZM znát vývoj rozpočtu a rozpočtový výhled, můžou se začít připravovat další inv. akce. 
ad d) peníze na ni nejsou rozpočtovány  

 
Ing. Kotek : jako člen finančního výboru žádá o zaslání pokladů k neproplaceným fakturám MTCK ( v částce za 

cca 1,5 mil. Kč) – dosud mu nebyly přes urgenci dodány. 
Dr.Holman : objasnil, o jakou fakturaci se jedná – minulé vedení města zřejmě objednalo rozšíření kabelových 

rozvodů v „Dílech za Sv.Jánem“, ale my nemůžeme najít objednávky. Takže buď práce nebyly 
objednány řádnou objednávkou, nebo se ztratily. Práce dle fakturace provedeny byly.  

Ing.Sukalovský : objasnil výši částky (780 tis.) rozpočtované pod bodem 14 návrhu investic – jedná se o částku,  
kterou jsme povinni zaplatit dodavatelům. 

V.Zejda k rozpočtu :  domnívá se, že byla podhodnocena příjmová část,  a navrhuje rozpočtovat i částku na 
projekty ve výši 1 mil. Kč (. projektová připravenost je důležitá pro poskytování grantů a dotací). 

Dr.Holman : o projektech bude diskutováno na finančním výboru. 
 
Dr.Poledňák žádá rozdělit 1. návrh usnesení na 2 části : zvlášť schválit rozpočet a zvlášť investiční akce (výčet 

inv. akcí není  součásti rozpočtu, ale je součástí rezervy). 
Hlasováno o rozdělení 1. usnesení na 2 části : pro 5, proti 10, zdrž.1 - neschváleno 
 
Před hlasováním o 4 pozměňujících návrzích k rozpočtu Dr.Poledňáka vyhlášena přestávka v 20:10 – 20:25 
hodin. 
 
Dr.Poledňák : po dohodě stahuje  své návrhy v k rozpočtu ve věci rekonstrukce elektroinstalace v KD a nástavby 

knihovny v případě, že bude povýšen závazný ukazatel  příspěvkové organizaci ZŠ Jungmannova 
o 250 tis. a schválena investice  ve výši 200 tis. na rekonstrukci objektu sokolovny. 

Tento nový návrh Dr.Poledňáka hlasováním schválen. 
Následně hlasováním (o usnesení čís. 1052 až 1066) schválen rozpočet jako celek. 
        Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
        Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 
 
 
Na jednání ZM se dostavila  ředitelka Penzionu pro důchodce p.M.Mikšová a požádal starostu o udělení slova. 
Paní Mikšová projevila nespokojenost s částkou vyčleněnou pro PPD v roce 2003 a navrhuje schválení 

příspěvku min. 1,5 mil. + 200 tis.na obědy pro externí důchodce. Obává se platební neschopnosti 
ke konci roku. 

Dr.Holman : konstatoval, že pokud by se PD dostal ke konci roku do finančních problémů, bude se situace 
operativně řešit. 

Dr.Poledňák  vysoce ocenil dosavadní práci  p.Mikšové jako ředitelky PPD Kuřim a navrhuje, aby finanční 
výbor na svém příštím jednání projednal rozpočty PPD a ZŠ Jungmannova za přítomnosti ředitelů. 

Přijaté usnesení : 1057/2003 - ZM ukládá finančnímu výboru, aby projednal s řediteli příspěvkových 
organizací města Kuřimi jejich rozpočet na rok 2003. 

 
 
 
7. Různé  
7.1. Návrh na zrušení  usnesení 1167/2002 
(mat.č.8) 
 
Přijaté usnesení : 1058/2003 - ZM ruší své usnesení čís.1167/2002 ze dne 7.10.2002. 
 
Odůvodnění: 
Majetek,pohledávky a závazky příspěvkové organizace dle zák. 250/2000 Sb.,§27,odst.3, přechází dnem zrušení 
na zřizovatele, který je musí zavést do účetnictví. Vzhledem k tomu, že na Obchodním rejstříku  není možno 
stanovit termín zápisu, nebylo ani možné určit datum zániku příspěvkové organizace . Zpětně již nelze majetek 
do účetnictví města Kuřimi zanést.  
Příspěvková organizace SMK ukončila fyzicky činnost k 31.12.2002 a zároveň k tomuto datu také již nemá 
žádné zaměstnance, kteří ke dni 1.1.2003 přešli do CTSK s.r.o. a společnost k tomuto dni zároveň zahájila 
činnost.   
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SMK bude zatím existovat souběžně s CTSK s.r.o., aby bylo možné účetně uzavřít veškeré závazky a 
pohledávky. Pak teprve bude oficiálně ukončena jejich činnost a majetek předán zřizovateli. 
Po konzultaci s Ministerstvem financí bude stanoven postup, jak z právního hlediska správně zrušit 
příspěvkovou organizaci. 
        Ing.Tomšů – ředitel  CTSK s.r.o. 
 
 
7.2.  
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – aktuální informace 
(příl.12 A, B) 
Přijaté usnesení : 1059/2003 - ZM bere na vědomí  zprávu o přípravě na uzavření smluv  s dopravci. 
 
Přijaté usnesení : 1060/2003 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem BODOS, a.s. Boskovice o 

zajištění dopravy na autobusových linkách 680 882 Trpín – Olešnice – Kunštát – Lysice – 
Černá Hora – Brno a 710 886 Boskovice – Rájec Jestřebí – Blansko – Kuřim v předpokládané 
ceně do 20.000,-  Kč. 

 
Přijaté usnesení : 1061/2003 - ZM schvaluje  uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko, a.s. o zajištění 

dopravy na autobusových linkách 710 620 Benešov – Blansko – Brno, 710 670 Blansko – 
Kuřim a 710 771 Rájec Jestřebí – Kuřim v předpokládané ceně do 70.000,- Kč.  

 
Do  rozpočtu města na rok 2003 byla navržena  částka  800 000 ,- Kč pro zajištění dotace některých ztrátových 
linek . Předpokládané částky pro uzavření jednotlivých smluv činí : 

ČSAD Brno –město  do 400 000,- Kč 
ČSAD Tišnov           do 200 000,- Kč  
ČSAD Blansko          do 80 000,- Kč 
BODOS Boskovice    do 20 000,- Kč 
BODOS,a.s. Boskovice předložila  návrh smlouvy na dotování linek 680 882,710 886 ve výši 19 854,- 

Kč. ( návrh smlouvy – viz. příloha č.1) 
Autodopravce BODOS, a.s. Boskovice uzavřela smlouvu s JMK.Podle informací kraje BODOS obdrží státní 
dotace na lince   680 882  jen po Kuřim, rozc. ( JŘ příloha č.1a ,b) 
             710 886  Boskovice – Blansko jen spoje 1,7,3,28 ( JŘ příloha  1c) 
 
 ČSAD  Blansko předložilo návrh smlouvy na dotování linek 710 620, 710 670, 710 771  ve výši 66.000 
Kč. (návrh smlouvy – viz. příloha č.2) 
ČSAD Blansko již uzavřelo smlouvu s krajem. Dle telefonického sdělení pracovníka kraje ČSAD Blansko 
obdrželo  státní dotaci na lince 710 620 v úseku Blansko – Lipůvka  ( JŘ příloha č.2a) 
          710 670 v úseku Boskovice – Lipůvka ( JŘ příloha č. 2b) 
                       710 771 v úseku Boskovice - Lipůvka ( JŘ příloha č. 2 c) 
 
 BODOS Boskovice a ČSAD Blansko již uzavřely jednání s JMK, předložily návrhy smluv s Městem 
Kuřim, které jsou rozsahem a náklady srovnatelné s minulými roky, proto je navrhováno s těmito dopravci 
uzavřít smlouvy. Jedná se o zajištění zejména víkendové dopravy z Kuřimi do směrů Černá Hora – Kunštát – 
Olešnice a do směru Lipůvka – Blansko – Rájec – Jestřebí – Boskovice a Sloup- Benešov. Město rovněž 
prověřuje možnost, zda by na základě smluv bylo možné zlepšit spojení ve směru Podlesí – Brno v dopravních 
sedlech. 
 ČSAD  Brno – město  a   ČSAD Tišnov  pokračují v jednání s KORDIS a  KÚ JMK o  rozsahu 
poskytovaných dotací. Nejbližší termín jednání s oběma dopravci je stanoven na 22.1.2003. 

 Pověřeným úřadům III. stupně bude kraj zasílat přílohy smluv s dopravci , na základě  kterých bude 
vyjasněna dotace z jejich strany a to  v termínu nejpozději do 15.2.2003. Návrhy na uzavření smluv s dopravci 
ČSAD Brno – město a ČSAD Tišnov budou zastupitelstvu předloženy po té, co budou uzavřena jednání s JMK a 
rovněž i s dopravci o změnách jízdních řádů. 

     Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
                           Vyřizuje: Odbor výstavby 
Diskuze: 
J.Herman : žádá vyvolat jednání s příslušnými orgány, aby linky firmy  BOPOS a.s., zajíždějící k firmě TYCO 

zastavovaly také  na Podlesí. 
Ing.Kotek : konstatoval, že s firmou  BODOS má město dobrou spolupráci, ale o změnu zastávek  je třeba žádat 

až  v Pardubickém kraji (změna  licence atd.). Pokud by bylo jednání úspěšné, změny v jízdním řádu 
by byly  až ve 2. pol. roku. 
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7.3.  
Náměstí 1. května – řešení povrchu v sekci „D a E“ 
(mat.č.13) 
 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje realizaci hlinitopísčitého povrchu v sekci „D a E“ na nám. 1. května v rámci 

závazku fy PKS INPOS, a.s. v návaznosti na studii zpracovanou na základě usnesení (viz 
Zejda). 

O návrhu nehlasováno. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM schválilo svými rozhodnutími realizaci sekce „A“ na nám. 1. května. Z důvodu nedostatků podání investora, 
podkladů projektanta a rozhodnutí stavebního úřadu bylo zrušeno stavební povolení na „Stavební úpravy nám. 1. 
května“. Proto se musí znovu žádat o územní rozhodnutí a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. 
Vzhledem k tomu, že původní žádost, projektová dokumentace a zadání pro dodavatele stavby vykazují 
nedostatky a obsahují realizaci stavby v jiné podobě a rozsahu než byla schválená ZM, je nutno všechny etapy 
přípravy provést znovu. 

Fa PKS INPOS, a.s. převzala závazek od fy Ahold zrealizovat na svoje náklady hlinitopísčitý povrch 
v sekci „D,E“. Vzhledem k tomu, že minulé ZM nebylo schopno najít shodu devíti hlasů pro koncepci plochy 
„D,E“, je rozumné před novým zadáním všech etap si vyjasnit vůli stávajícího zastupitelstva: zda plochu „D,E“ 
dále provozovat jako prodejní plochu stánkařů, parkoviště aut a kamionů a plochu pro cirkusy = požadovat po 
PKS INPOS, a.s. realizaci hlinitopísčitého povrchu, nebo zda provést její základní kultivaci = požadovat po fě 
PKS INPOS, a.s. její zatravnění a omezení vjezdu. PKS INPOS, a.s. je ochotna splnit svůj závazek i formou 
zatravnění. 
        Zpracovala: Ing. Hana Novotná 
        Předkládá: PaedDr. David Holman 
Diskuze, změny: 
Dr.Holman : přiklání se k variantě  zatravnění volných ploch nám. v sekci D a E. 
V.Zejda :  nesouhlasí se zdůvodněním zrušení stavebního řízení povolení  na „Stavební úpravy nám.1. května“ 

jak ho prezentují předkladatelé, stěžejní problém vidí v odvolání Ing.Fikara, účastníka  řízení, který 
nesouhlasí s realizací pojízdného chodníku u jeho multifunkčního domu na náměstí.  
Žádá vypracování koncepční studie, která bude jednoznačně definovat všechny souvislosti celého  
náměstí. Následně předkládá  návrh usnesení – viz níže. 

Přijaté usnesení : 1062/2003 - ZM ukládá RM zajistit zpracování studie koncepčního řešení volných ploch 
náměstí 1. května. 

 
J.Brabec : přiklání se k var. zatravnění náměstí 
Ing. Kotek : pokud se nám zatravní, každodenní provoz trávu zničí, nebude možné pořádat trhy, parkovat u KB.  

Dále by bylo třeba uvažovat o závlaze parku, čerpání vody pro vodní prvek. 
Navrhuje hlinitopísč. povrch. 

J.Herman : navrhuje zatravnění ploch náměstí. 
 
Přijaté usnesení : 1063/2003 -  ZM schvaluje realizaci zatravněné plochy v sekci „D a E“ na nám. 1. května 

v rámci závazku fy PKS INPOS, a.s. v návaznosti na studii zpracovanou na základě usnesení 
čís. 1063/2003. 

 
Ing.Kotek předkládá pozměňovací návrh :  
Přijaté usnesení : 1064/2003 - ZM schvaluje doplnění stavebních objektů na náměstí 1. května určených 

k realizaci o  vodní zdroj z vrtané studny  a  závlahu parku. 
 
 
 
7.4.  
Informování občanů prostřednictví  Info - kanálu kabelové televize   
(mat.č.14, předkládá p.Jiří Brabec) 
 
Rozvinula se široká diskuze k informování veřejnosti z jednání zastupitelstva města prostřednictvím kabelové 
televize, právu občanů na soukromí a novinářské etiky. 
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Návrh p.Jiřího Brabce :  
Přijaté usnesení : 1065/2003 - ZM respektuje právo občanů Kuřimi na plnou informovanost o jednání 

zastupitelstva a konstatuje, že žádným způsobem neovlivňuje, jak zpracuje firma  Aleš 
Kadlec – KOTVA KA záznam z jednání zastupitelstva města do podoby obrazového 
zpravodajství pro Info-kanál kabelové televize. Na  druhé straně ZM  předpokládá, že tato 
firma bude  uvážlivě hledat kompromis mezi  právem občanů na úplné  a nezkreslené 
informace a právem jednotlivých osob na soukromí a důstojnost, přičemž bude vycházet  
z etických pravidel  práce novináře a bude je plně respektovat  

Přestávka 22:10 – 22:20 hodin. 
 
 
7.5. 
LSPP v Kuřimi  
Dr.Holman informoval, že Město Tišnov nabídlo Kuřimi spolupráci v oblasti zajištění „Lékařské služby první 

pomoci“ a to následovně: noční služba LSPP s lékařem s 1 sanitkou by byla po 1 měsíc zajištěna 
v nemocnici v Tišnově a 2. měsíc na poliklinice v Kuřimi. Pohotovost tak bude dle zákona zajištěna, 
úspora by  za dobu 5 měsíců by činila cca 760 tis. Kč. 

Ing. Kotek : žádá LSPP v Kuřimi udržet  po 16 hodin denně tak, jak je tomu doposud. Pokud město schválilo 
střídání LSPP mezi oběma městy, občané, v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc nebudou 
vědět, kde je právě služba poskytována. 

J.Herman :  navrhuje LSPP umístit trvale v Kuřimi a Rychlou záchrannou  služba trvale v Tišnově. 
Dr.Holman : zpochybnil  význam tohoto návrhu, jím předložený návrh byl předběžně předjednán. 
Dr. Poledňák : s var. předkládanou Dr.Holmanem nesouhlasí, neboť v Tišnově mají občané nemocnici se stálou 

službou a tedy  několik míst kam se  mohou dostavit k ošetření. V Kuřimi je jen LSPP na 
poliklinice. 

Dr.Holman zdůraznil, že návrh předkládá k projednání na žádost tišnovské radnice a žádá hlasovat o jím 
předloženém návrhu, abychom mohli Tišnovu dát rychle najevo naše stanovisko :  

Návrh usnesení : ZM souhlasí s tím , že LSPP pro obyvatele města Kuřimi  v bude v lichých měsících   v 
nočních hodinách zajišťována nemocnicí v městě Tišnově a v sudých měsících  v nočních 
hodinách   pro obyvatele města Tišnova Městem Kuřim  v Kuřimi. 

Hlasováním  neschváleno. 
 
 
7.6. 
Prodej zemníku 
Starosta informoval, že v současné době se naskytl zájemce o koupi pozemku zemníku u příjezdové komunikace 

do  Kuřimi, který nabízí částku cca 10 mil. Upozornil však, že město již na základě své předchozí veřejné 
nabídky slíbilo odprodat pozemek 1. zájemci (smlouva ještě není podepsána) a to za cenu  4 mil. Kč. 
Dotázal se na postoj  zastupitelů k oběma nabídkám.  

Ing.Jar.Němec : domnívá se, že by daný příslib 1. firmě měl být z principu dodržen.   
Ing.Kotek : žádá  prověřit solidnost partnera. 
Dr.Poledňák : souhlasí s postojem Ing.Němce. 
Ing.Krupica : rada  rovněž souhlasila s myšlenkou prodat zemník za původní cenu 
D.Holman požádal ZM pouze o orientační hlasování, aby bylo zřejmé, zda by případný návrh na usnesení mohl 

získat většinovou podporu. Orientačně hlasováno o podpoře možnosti odložit  podpis  smlouvy 
s původním zájemcem na prodej zemníku za cenu 3 mil Kč do doby příštího zasedání ZM – pro bylo 
pouze 8. 

 
 
7.7.  
Vyhlášení VŘ na poskytnutí půjček  na bytovou výstavbu 
Předkládá ústně Dr.Poledňák. 
 
Přijaté usnesení : 1066/2003 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 

z Fondu pro podporu bytové výstavby dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování 
půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků. Termín 
podání žádostí je 17.3.2003. 
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Dále se  Dr.Poledňák se dotázal, zda byl zjištěn majitel „božích muk“  na Vyhlídce. 
Starosta sdělil, že majitel nebyl zjištěn, ani památkový úřad je nemá na seznamu památek.  
Vzhledem k tomu, že „boží muka“ stojí na hranicích pozemku města a Ing.Fikara, Dr.Poledňák navrhuje, aby 
bylo s Ing.Fikarem podepsáno souhlasné prohlášení,  že   přejdou do majetku města. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing.Jaromír Němec. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení : pro 16 
 
Starosta ukončil  jednání ZM ve 23:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 28.1.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

RNDr.Igor Poledňák         PaedDr. David Holman 
 
 
 
Přílohy:  
- Pozvánka  
1. M.Huk, odprodej  12m2 pozemku 
2,2A D.Knotková – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3,3A Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  na ús. soc. právní och. dítěte 
4,4A Veřejnoprávní smlouva - přestupky 
5,5A Žádost FC Kuřim 
6 Změna termínů uzávěrky KF 
7,7A DDM – žádost o prodloužení platnosti smlouvy 
8 CTSK s.r.o. – zrušení usnesení 1167/2002 
9,9A Smlouva o zřízení zástavního práva 
10 Návrh na zřízení osadního výboru 
11,11A Rozpočet na r. 2003 
12,12A,B Smlouvy  - veřejná doprava 
13 Povrch nám.1. května 
14 Jiří Brabec – vysílání Info-kanálu  
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
-- Usnesení návrhové komise 
 
 


	M Ě S T O   K U Ř I M 
	Z á p i s

	1.3. 
	Smlouva o zřízení zástavního práva  pro nově vybudované bytové jednotky na ul. Školní 851-853
	7.4. 
	Informování občanů prostřednictví  Info - kanálu kabelové televize  
	Ověřovatelé zápisu



