
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 01/2002  konaného dne 22.01.2002 
 

Přítomni :  RNDr. Igor Poledňák – starosta 
 Ing. Miloš Kotek – místostarosta 

PaedDr. David Holman,  Miloš Kotek st., Ing. Miloš Krupica, Dr.Ing. Jiří Marek, Ing. Hana 
Novotná,  Marian Uchytil, Mgr. Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
 
Ing.František Veselý – tajemník MěÚ Kuřim 

 
Omluveni :  MVDr. Lenka Horáková 
 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu :  Dr.Ing. Jiří Marek a  Marian Uchytil 
Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : Ing. Hana Novotná a Ing. Miloš Krupica    
Hlasováno :  pro 10 
 
 V 18.00 hodin zahájil pan starosta jednání ZM na Klubu důchodců v Kuřimi, Popkova 1006. Na jednání je  
úvodem přítomno 10 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.  V 18.30 hodin se dostavil Dr. David Holman.  
 
 
Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Starosta Kuřimi – uvolněný člen Rady Jihomoravského kraje 
3. Výstavba města a investice 
4. Finanční záležitosti 
5. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
6. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby 
7. Výběrová řízení  na poskytnutí příspěvků  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti v roce 2002 
8. Různé 
 
Hlasování o programu: pro 10  
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1.  
KVĚTNICE, stavební bytové družstvo, Brněnská 150, 666 01 Tišnov – bezúplatný 
převod pozemků pod stavbami bytových domů (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 382/4 o vým. 407 m2, poz.parc.č. 

399/6 o vým. 407 m2 a poz.parc.č. 612/5 o vým. 320 m2  k.ú.Kuřim pod stavbami bytových 
domů na ulici Nádražní (čp. 1261, 1259), Brněnská (čp. 1258) v Kuřimi stavebnímu 
bytovému družstvu KVĚTNICE, se sídlem Brněnská 150, Tišnov s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem  

 Termín : 30.6.2002 
 Zodpovídá : SO 

 
Usnesením RM číslo 452/2001 ze dne 4.12.2001 byl schválen adresný záměr na bezúplatný převod (dar) 
pozemku parc.č. 382/4 o vým. 407 m2, poz.parc.č. 399/6 o vým. 407 m2 a poz.parc.č. 612/5 o vým. 320 m2 vše 
v k.ú.Kuřim stavebnímu bytovému družstvu KVĚTNICE Tišnov s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
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spojených s převodem. Jedná se o pozemky pod stavbami bytových domů na ulici Nádražní  (čp. 1261,1259) a 
ul. Brněnské (čp. 1258/) v Kuřimi. 
V souladu s ust. §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb. o majetku obcí byl schválený záměr po dobu 15-ti dnů zveřejněn 
(od 5.12. do 27.12.2001). V zákonem stanovené době zveřejnění záměru nebyly  podány  námitky ani 
připomínky. 

      Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
Hlasování: pro 10 (Dr.Holman nepřítomen) 
 
 
1.2.  
INVESTRENT spol. s r.o. – nabídka daru – id. části pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4  
1419/8 k.ú.Kuřim (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje nabytí ideálních částí pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 1419/8 vše 

v k.ú.Kuřim do majetku města dle nabídek jednotlivých vlastníků s tím, že náklady spojené 
 uzavřením darovací smlouvy  hradí  nabyvatel tj. město Kuřim 

 Termín : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Spol. s r.o. INVESTRENT, se sídlem  V.P.Čkalova 18, Praha 6 svým dopisem ze dne 14.12.2001 nabízí Městu 
Kuřim jako dar svoje  id. 4/102  pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 1419/8 k.ú.Kuřim. Jedná se o ideální podíl na 
zeleni v okolí domu čp. 947, ul. Wolkerova v Kuřimi, který společnost INVESTRENT odkoupila od správce 
konkurzní podstaty TOS Kuřim, rekonstruovala na bytové jednotky, které nyní převádí  do osobního vlastnictví 
jednotlivým zájemcům. Vlastníky id. částí  shora uvedených pozemků jsou kromě spol. s r.o. INVESTRENT i 
fyzické a  jedna další právnická osoba. Bylo by žádoucí, aby i další spoluvlastníci svoje podíly na pozemcích 
nabídli městu, neboť se jedná o veřejné prostranství, které by mělo být  majetkem města. V případě darovací 
smlouvy náklady vč. daně darovací (ze zákona) hradí nabyvatel tj. město. 

      Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 /Dr.Holman nepřítomen/ 
 
 
1.3.  
Ubytovna Wolkerova – odkoupení pěti bytů (příl.3A) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje odkoupení pěti garsoniér v objektu býv. ubytovny Wolkerova 947 od 

stávajících vlastníků za cenu do 310 tis. s tím, že dvě tyto garsoniéry budou využity 
k integraci uprchlíků v rámci programu MV ČR a bude k nim čerpána dotace 250 tis. ZM 
k tomuto účelu schvaluje rozpočtové opatření. 

Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 /Dr.Holman nepřítomen/ 
    Vyřizuje: SO  

  Termín plnění :  30.06.2002 
RO___/2002  
Řádek Závazný ukazatel  SR RO UR 
17.1. Příjmy Dotace ostatní 0 + 500 000 500 000
58 Výdaje Investiční akce 78 100 000 +1 500 000 79 600 000
59 Rezerva -1 000 000
 

Podle zjištění se v objektu nachází poslední dvě volné garsoniéry v majetku firmy, která objekt koupila 
a rozprodává a dále jedna pražská firma, která jich původně zakoupila pět, má v úmyslu tyto prodat prakticky za 
nabývací cenu. Je navrhováno odkoupení pěti jednotek a to zejména za účelem poskytování náhradního 
ubytování lidem, kteří budou rozhodnutím soudu zbaveni nájemního práva v normálním bytě a není možné je 
ponechat svému osudu (rodiny s dětmi), dále jsou takové byty nezbytné pro naléhavou potřebu města mít 
přístřeší pro případy, že se rodinné konflikty vyhrotí v násilí (ročně až deset případů). Dvě garsoniéry je 
navrhováno zakoupit pro potřeby programu integrace uprchlíků. K integraci uprchlíků se váže státní dotace 100 
+ 150 tis a nájem se poskytuje na dobu určitou deseti let. Jinými slovy, město získá byt za 50 tis.  

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
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Připomínka: 
Ing. Novotná - opraveno 310.000,- Kč, plátce DPH, 2 g uprchlíci, 3 naléhavá potřeba bydlení 
Dr. Poledňák- částka do 300 tis.+ 2% provize RK byla nahrazena částkou do 310 tis. 
 
 
1.4.  
Obecně závazná vyhláška (příl.4) 

 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje zapracování připomínek OkÚ do Vyhlášky města Kuřimi č.7/2001. 
Hlasováno: pro 10 (Dr.Holman nepřítomen) 

Termín: 22.1.2002 
Zodpovídá: FO 

 
ZM schválilo dne 13.12.2001 Vyhlášku města Kuřimi o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. Po sejmutí vyhlášky 
v zákonné lhůtě byla tato zaslána na OkÚ k zaregistrování. Dne 11.1.2002 obdržel MěÚ přípis z OkÚ,který 
obsahuje dvě drobné připomínky k této vyhlášce. 
 
1. V čl. 5,bod 2 se doplňuje lhůta 15 dnů,článek zní po opravě následovně: 
Poplatník podle Čl.2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy tato změna nastala. 
 
2. Označení zástupce starosty se opravuje na místostarosta. 
        Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
V 18.30 se dostavil Dr. Holman – přítomno 11 členů ZM. 
 
 
 
2. Starosta Kuřimi- uvolněný člen Rady Jihomoravského kraje 
(příl.1) 
 
Návrh usnesení: ZM podle ust. § 84, odst. 2), písm. l) schvaluje změnu svého usnesení č. 1006/98/99 takto: 

počínaje 1. únorem. 2002 je starosta neuvolněným členem tohoto zastupitelstva. 
Hlasováno: pro 5, proti 3, zdrželi se 3 
 
Návrh usnesení: ZM podle ust. § 72 stanoví starostovi, jako neuvolněnému členu zastupitelstva, odměnu ve 

výši …… měsíčně. 
O druhém usnesení z důvodů neschválení prvního nehlasováno. 
 
  Zodpovídá : FO  

Termín plnění : ihned 
 

Dne 20 prosince 2001 byl rozhodnutím Zastupitelstva Jihomoravského kraje starosta Kuřimi uvolněn 
pro výkon funkce  v Radě Jihomoravského kraje a krajem mu také bude vyplácena odměna dle platných 
předpisů. 

Souběh dvou uvolněných funkcích (a tím i souběh vyplácených odměn) v různých samosprávných 
orgánech výslovně neřeší žádný zákon ani předpis. Z konzultací, které předkladatel provedl vyplývá, že se 
v takovém případě vyplácejí odměny obě (např. býv. senátor Pavlů). Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, má 
předkladatel v úmyslu dostát funkci starosty, avšak pobírání dvou plných odměn je situaci zjevně neadekvátní a 
proto je navrhováno změnit funkci starosty v Kuřimi na funkci neuvolněnou. Neuvolněnému starostovi může 
pak zastupitelstvo stanovit přiměřenou odměnu. 

Oproti návrhu, který projednala rada je navrhována změna neboť dle již zmíněných konzultací, nelze ve 
věci rozhodnout se zpětnou platností. Namísto původně uvažovaného 1. ledna 2002 je navrhován 1. únor. 

Odměna starosty Kuřimi, uvolněného člena zastupitelstva, činí t.č. 33 014,-Kč měsíčně a je pevná, 
kdežto odměna starosty, neuvolněného členy zastupitelstva poskytnuta být „může“ a její maximální limit 
stanovený předpisem činí t.č. 19 364,- Kč měsíčně.  

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
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Připomínky: 
Dr. Holman: Je nepřijatelné, aby starosta byl neuvolněným členem. Je nutné, aby byl téměř po celou pracovní 

dobu přítomen na pracovišti.  
Předkládá dva návrhy: 1. - na místo starosty Ing. Kotek a Dr. Poledňák do funkce místostarosty, 
2.- místostarosta bude zastupovat  do voleb starostu a na radnici bude chybět 1 člověk  

Ing. Novotná: souhlasí s tím, že je potřeba řešit situaci, ale alternativa funkce neuvolněného starosty není 
rozumná.  

Ing. Kotek:Výměna jmen nemá racionální opodstatnění, v současné době je režim chodu úřadu zajištěn . 
Dr. Poledňák: Nemá záměr rezignovat na funkci starosty a bude do voleb dále pracovat. 
V. Zejda: Není v rozporu, aby starosta obce byl zároveň radním Krajského zastupitelstva. Nabízí jiný úhel 

pohledu - z titulu radního kraje má Dr.Poledňák lepší přístup k informacím, lobování za město. 
Připomíná získané dotace pro město, snaha o získání statutu města 3.stupně pro Kuřim, atd. 

Dr. Poledňák ukončuje diskusi a dává hlasovat. Z důvodu neschválení prvního usnesení nebylo hlasováno o 
druhém. 

 
 
 
3. Výstavba města, investice 
 
3.1.  
Změna plánu investic (příl.5) 
 
Přijaté usnesení:  ZM schvaluje změnu plánu  investic č. 1/2002 
 
Hlasováno jednotlivě: 
Výstavba komunikace v ul. Dr. Vališe priorita 2: pro 10, zdržel se 1 
ZŠ Jungmannova – III. etapa výměny oken priorita 2: pro 11 
 
Návrh předpokládá zařadit do plánu investic v letošním roce tyto akce: 

1) Výstavba komunikace v ul. Dr. Vališe priorita 2 
Výstavba komunikace je připravována již řadu let a je na ni vydáno stavební povolení. Povrch ulice je 
nezpevněný, z ulice nejsou odváděny dešťové vody uspokojivým způsobem a vzhledem k nedostatečné 
šířce ulice je zde  třeba řešit i dopravní obsluhu. Součástí stavby je i přilehlý úsek Legionářské ulice, 
který trpí stejnými potížemi.  Vzhledem k tomu, že větší část ulice je poměrně frekventovanou, je 
navrhováno zrealizovat stavbu ještě v letošním roce. Odhad nákladů činí 5 mil. Kč. Čerpání je 
navrhováno z rezervy rozpočtu, která bude opravena o skutečný zůstatek hospodaření r. 2001 ve výši 
cca  17 mil. Kč (přesná částka bude známa po zúčtování všech finančních operací z minulého roku do 
příštího jednání ZM). Původně rozpočtovaný přebytek byl ve výši 10 mil. Kč.   
 

2) ZŠ Jungmannova – III. etapa výměny oken priorita 2 
Jedná se o pokračování investiční akce zahájené v předchozím období zejména z důvodu dosluhující 
životnosti a nedostatečných izolačních vlastností oken, které již není možné opravit. Předpokládané 
náklady 1 mil. Kč. Čerpání z rezervy rozpočtu viz výše.  
                                                                                                                    Předkládá: Miloš Kotek 

 
Diskuse: 
Dr. Holman: Proč se akce schvalují odděleně od ostatních, proč jsou upřednostněny, dosud není znám konečný 

zůstatek hospodaření roku 2001. 
Ing. Kotek: Výsledek hospodaření není znám přesně, ale nebude se podstatně měnit. Vznikla rezerva a akce byly 

upřednostněny na základě jednání komise výstavby a na doporučení finanční komise. Jsou 
v seznamu 11-ti investičních akcí. 

Dr. Holman: Nesouhlas s tím, že o upřednostnění akcí nerozhodlo ZM. 
V.Zejda: ZM schválilo seznam investičních akcí a komise výstavby na návrh finanční komise doporučila, 

vzhledem k navýšení přebytku hospodaření o 7 mil. Kč, upřednostnění výše uvedených akcí. 
Dr. Poledňák: v 19.15 vyhlásil přestávku (diskuse o investičních akcích), v 19.30 jednání ZM pokračovalo a bylo 
hlasováno o doporučených investičních akcích jednotlivě. 
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3.2.  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fy D.I. S. na stavbu rekonstrukce Podhoří (příl.5) 
 
Přijaté usnesení: ZM bere na vědomí informace o stavbě rekonstrukce Podhoří. 
 
Hlasováno: pro 11 
 
Návrh dodatku včetně navýšení ceny bude rozeslán dodatečně. 

                                                                                                                    Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
3.3.  
Dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR (příl.12) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01610011 o poskytnutí podpory uzavřené 

se Státním fondem životního prostředí ČR. 
Hlasování: pro 11 
 
Smlouva se týká prodloužení termínů na stavbě „Výstavba kanalizace v Kuřimi – Podhoří“. SFŽP požaduje 
schválení dodatku zastupitelstvem města.  
                                                                                                                                    Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
 
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Rozpočtová opatření  (příl.6) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.1 k rozpočtu města  roku 2002 dle přílohy 
Hlasováno: pro 9,  proti 2 
 
Na základě usnesení RM, dnes projednávaných materiálů a dalších zjištění jsou ZM předkládána následující 
rozpočtová opatření: 
 

RO 1/2002 
Číslo ř.rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozp. RO výdaje RO příjmy Upravený rozp.
24.VÝDAJE Mez.humanit.pomoc 500 000 Kč -500 000 Kč  0 Kč
40.VÝDAJE Odpady 6 800 000 Kč -300 000 Kč  6 500 000 Kč
53.VÝDAJE Ostatní příspěvky 200 000 Kč 300 000 Kč  500 000 Kč
26.VÝDAJE Osobní 1 440 000 Kč -600 000 Kč  840 000 Kč
36.VÝDAJE Kanalizace 420 000 Kč 900 000 Kč  1 320 000 Kč
47 VYDAJE Nákup pozemků 240 000 Kč 250 000 Kč  490 000 Kč
58.VÝDAJE Investiční akce 78 100 000 Kč  
      Nákup 5 b.j. Kč 1 500 000 Kč  
      ZŠ Jungmannova 1 000 000 Kč  
      Vališova 5 000 000 Kč  
      Hybešova 400 000 Kč  
      Farského 1 800 000 Kč  
   87 600 000 Kč
28.VÝDAJE Soc.dávky 9 500 000 Kč 600 000 Kč  10 100 000 Kč
PŘÍJMY Neinvestiční dotace 24 000 000 Kč 1 479 500 Kč 25 479 500 Kč
Financování 4) přebytek  10 000 000 Kč 7 000 000 Kč 17 000 000 Kč

 Celkem změny 10 350 000 Kč 8 479 500 Kč 
59.VÝDAJE Rezerva 22 344 000 Kč - 1 870 500 Kč  20 473 500 Kč
 
Vysvětlivky: 
24.VÝDAJE – úspora „mezinárodní humanitární pomoc“ – 500 000 Kč – nebylo schváleno ZM 
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40 a 53.VÝDAJE – odpady – 300 000 Kč  a na druhé straně příspěvky + 300 000 Kč, usnesení RM 12/2002, 
souvisí s metodickým postupem pro nedoplatky za provoz systému odpadového hospodářství  

26. VÝDAJE – úspora „osobní“ – 600 000 Kč –  usnesení RM 21/2002 – souvisí s uvolněním RNDr.Poledňáka  
pro výkon člena Rady Jihomoravského kraje 

36. VÝDAJE – výdaj „kanalizace“ – 900 000 Kč, usnesení RM 494/2001, souvisí s uzavřením dodatků ke 
smlouvě o provozování veřejných vodovodů – BVaK  

47. VÝDAJE – nákup pozemků (250 000) jedná se o pozemky na Tišnovské a u Děl. domu, které jsme zakoupili 
od pozemkového fondu a dále pozemek vykoupený od Mezníků 

58. VÝDAJE – výdaj „vyjmenované investiční akce“ 9 700 000 souvisí s dnes projednávanými inv.akcemi  
– výměna oken  ZŠ Jungmannova  ( 1 000 000 Kč ),  
– komunikace Dr.Vališe (5 000 000 Kč ) 
–  a nákup bytů na Wolkerové ( 1 500 000 Kč), hrazeno z  bytových fondů (mimo 500 000 Kč dotace 

na uprchlíky ) 
– Akce Hybešova  smluvena v roce 2001 částečně přešla do r. 2002 (400 000) 
– Akce Farského smluvena v roce 2001 částečně přešla do r 2002 (1 800 000) 

PŘÍJMY – navýšení „dotace“ 1 479 500 Kč 
– 979 000 Kč (upřesnění) dotací v rámci dotačního vztahu s OkÚ, ( 600 000 Kč soc.dávky), 

školství… 
– 500 000 Kč dotace na integraci uprchlíků 

FINANCOVÁNÍ navýšení „přebytku“ dle předběžných výsledků hospodaření bude činit cca 18 mil Kč namísto 
v rozpočtu uvedených 10 mil. Kč. Pro neúplnou znalost výsledků hospodaření 2001 je zahrnuto do 
tohoto RO pouze 7 mil, přesná částka bude zahrnuta s projednáním výsledků hospodaření na příštím 
zastupitelstvu. 

REZERVA snížení celkem o 1 870 500 Kč z toho však 1 500 000 Kč je výdaj z bytových fondů 
 

    Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
Diskuse : doplnění tabulky, opravy: 
Tabulka:  
řádek  „Celkem změny“   sloupec 4 původně   10 750 000 
     opraveno 10 350 000 
řádek 59   sloupec 3-schválený rozpočet původně  22 844 000 
       opraveno 22 344 000 
   sloupec 4-RO výdaje  původně    2 270 500 
       opraveno   1 870 500 
   sloupec 6   původně  20 573 500 
       opraveno 20 473 500 
Opravy v textu pod tabulkou: 
ř. 58 výdaje  původně  9 500 000 
   opraveno 9 700 000 
Rezerva   původně  2 275 500 
   opraveno 1 870 500 
 
 
4.2.  
Prémie 80 tis k dokončení RD v lokalitě B6 1 Podlesí (příl.7) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje veřejný příslib Města Kuřimi:  

„Vlastníku, který kolauduje v rozvojové lokalitě B6.1 Podlesí objekt bydlení v návaznosti na 
územní rozhodnutí č: 2034/výst/832/2000/Ma a učiní tak nejpozději do listopadu roku 2005 
Město Kuřim daruje do 30 dnů od kolaudace 80 tis. Kč, tj. podíl na státní dotaci čerpané 
rozhodnutím MMR ČR č. 317420 1285/2001 k výstavbě příslušné technické infrastruktur.“  
ZM souhlasí, aby o tento přísliby byly doplněny darovací smlouvy, kterými vlastníci pozemků 
kompenzují městu díl nákladů na vybudované technické infrastruktuře. 

Hlasováno: pro 11 
  Vyřizuje: FO SÚ 

Termín plnění : 31.11.2005 
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V souvislosti s výstavbou technické infrastruktury v předmětné lokalitě bylo požádáno o přidělení státní dotace 
80 tis na jeden budoucí RD. Dotace byla rozhodnuta až v závěru roku 2001 a podařilo se ji vyčerpat na poslední 
chvíli.  

Konstrukce prodejní ceny pozemků na lokalitě však obsahuje plnou cenu infrastruktury bez odečtení 
dotace. Je navrhováno zachovat výši prodejní ceny pozemků a státní podíl vyplácet až u příležitosti kolaudace 
RD neboť teprve kolaudací je zaručeno, že obec dotační peníze nebude vracet.  

Po dohodě s partnery ze smlouvy o sdružení k výstavbě TI v předmětné lokalitě (manžely 
Bojanovskými) je obdobný režim navrhován i pro pět stavebních parcel, které byly původně v jejich vlastnictví. 
Preferují tento jednoduchý prémiový způsob, který motivuje stavebníky k dokončení stavby před způsobem, 
kterým bychom do vypořádání sdružení sice zapojili i dotační peníze, ale byli nuceni žádat záruky pro případ, že 
stavebník nedokončí stavbu v souladu s podmínkami dotace. 

Není pravděpodobné, že by RD byly kolaudovány v letošním roce a proto předkládané usnesení nemá 
vazbu na letošní rozpočet. V budoucích letech budou prémie vyplaceny na úkor bytového fondu. 
  

 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
5. Fond rozvoje bydlení – vyhlášení výběrového řízení 
(příl.8) 
 
Přijaté usnesení: ZM vyhlašuje v období od 22.1.2002 do 20.2.2002 I.kolo výběrového řízení v roce 2002 na 

poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB)  
Hlasování: pro 11      
  Zodpovídá : ŽIV 
  Termín plnění : 20.2.2002 
 
Dle vyhlášky města ze dne 27.3.1995 o půjčkách z FRB, v platném znění, vyhlašuje ZM až čtyřikrát ročně 
výběrové řízení na poskytnutí půjček. Vzhledem k tomu, že se blíží další stavební sezóna, množí se dotazy a 
přicházejí zájemci v uvedené věci, navrhujeme, aby v souladu s článkem IV. vyhlášky o půjčkách z FRB bylo 
vyhlášeno I. kolo výběrového řízení na poskytnutí těchto půjček. Současně navrhujeme, aby termín podání 
žádostí, doložených příslušnými doklady byl stanoven na období od 22.1.2002 do 20.2.2002, včetně. 
 

     Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 

 
6. Půjčky na podporu bytové výstavby 
(příl.9A) 
 
Přijaté usnesení: 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 , a to dle návrhu. 

Hlasováno: pro 10 (p.Uchytil hlasování nepřítomen) 
 

 Termín plnění: 30.06.2002 
 Zodpovídá:       SO 

  
Výběrová řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby jsou 
vyhlašována již od roku 1997. Jelikož zájem o poskytování těchto půjček trvá, navrhujeme vyhlásit další kolo 
výběrového řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby s tím, že 
zájemci budou moci předkládat své žádosti na předepsaném formuláři do 20.2.2002  

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   Lenka Krejčová 

 
 
7. Výběrová  řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti v Kuřimi v roce 2002 
(příl.10) 
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Návrh usnesení : ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2002 s následujícími termíny uzávěrek žádostí : 18.2.2002, 
13.5.2002, 16.9.2002. 
ZM ukládá tajemníkovi zveřejnit tyto termíny způsobem v místě obvyklém. 

Hlasováno: pro 11 
  Termín plnění :  30.11.2002 
  Vyřizuje : SO 
 
S novým rokem jsou opět předkládány aktuální termíny jednání komise kulturního fondu v r. 2002 v návaznosti 
na  termíny jednání zastupitelstva. Všechny níže uvedené termíny jsou projednány  s předsedou komise 
Mgr.M.Vičarem a Dr.D.Holmanem. 
 
I. kolo 
- uzávěrka žádostí :  18.2.2002 (pondělí) 
- jednání komise KF: 20.2.2002 (středa) 
- návrh komise KF předložen na  jednání zastupitelstva : 5.3.2002 
 
II. kolo 
- uzávěrka žádostí : 13.5.2002 
- jednání komise KF: 15.5.2002 
- návrh komise KF předložena na jednání  zastupitelstva : 28.5.2002 
 
III. kolo 
- uzávěrka žádostí : 16.9.2002 
- jednání komise KF:  18.9.2002 
- návrh komise KF předložena na jednání  zastupitelstva  : 1.10.2002 

Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : D.Stražovská 
Připomínka:  
Dr. Holman : žádá posunutí termínů jednání komise. 
Dr. Poledňák: termíny jednání komise by ZM  nemělo schvalovat (podstatný je termín uzávěrky žádostí a ten je 

stanoven v závislosti na schvalování žádostí zastupitelstvem). 
 
 
8. Různé 
 
8.1.  
Zpráva o pohledávkách města (příl.11) 
 
Přijaté usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek správního odboru Městského úřadu 

Kuřim. 
Hlasování: pro 11 
 Termín     :  22.1.2002 
 Zodpovídá: SO 
 
Ve zprávě jsme se zaměřili na vymáhání 10 největších pohledávek. Tyto pohledávky tvoří  nedoplatky 
nájemného Městské správy bytů Kuřim s.r.o, dvě pohledávky jsou z firmy Ivan Augustin-INVESTSERVIS s.r.o.  
KALÁBOVI Ivo a Monika, poté, co byl podán návrh na platební rozkaz u Okr.soudu Brno-venkov zaplatili 

dlužné nájemné ve výši 26.156,- Kč a nyní dle splátkového kalendáře splácí 30.382,- Kč poplatky 
z prodlení á 2.000,- Kč měsíčně. 

FALTÝNKOVÁ  Dana – dluh na nájemném 50.058,- Kč, popl.z prodlení 52.531,- Kč. K soudu podána jak 
žaloba na vyklizení bytu, tak návrh na vydání plat.rozkazu. Nezjistili jsme, kde paní Faltýnková pracuje, 
ani nemá u známých peněžních ústavů vedeny účty. Proto jsme na konci roku 2001 uzavřeli smlouvu o 
provedení exekuce se soudním exekutorem JUDr.Dobešem, vedeným pod nově zřízeným  Exekutorským 
úřadem Brno-město. Ve věci vystěhování, kdy v těchto případech zastupuje Město Kuřim JUDr.Vlasáková, 
byl již vydán Okr.soudem Brno-venkov rozsudek (dosud bez právní moci) vyklidit byt po zajištění 
náhradního ubytování.     

Dluhy Městské správy bytů Kuřim s.r.o.: 
PIVOVARČÍKOVÁ Ludmila – dluh ve výši 91.864,- Kč. V roce 2000 byla vystěhována z bytu a na základě   

platebního rozkazu jsou exekutivně prováděny pravidelné srážky z důchodu ve výši á 664,- Kč. 
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LAMAČ Roman – dluh na nájemném 43.311,- Kč a popl.z prodlení 98.730,- Kč. Byli vystěhování v roce 2000. 
Na základě platebního rozkazu měly být prováděny exekutivně srážky ze mzdy. Jmenovaný je ovšem 
zaměstnán u svého otce a tento nám nic neposílá. Z tohoto důvodu jsme tuto pohledávku též předali  
soudnímu exekutorovi JUDr.Dobešovi. 

HRAZDĚROVÁ Irena – dluh na nájemném 53.222,- Kč, úroky z prodlení 37.485,- Kč. Na základě 
pravomocného rozsudku Okr.soudu Brno-venkov je jmenovaná povinna od měsíce října 2001 v měsíčních 
splátkách á 5.000,- Kč dluh splatit. V měsíci prosinci již zaplatila o 2.000,- Kč méně. 

KNOTKOVÁ Danuše – dluh na nájemném 16.461,- Kč, popl.z prodlení 24.698,- Kč. Vymáhání tohoto dluhu si 
vzal na starosti starosta města, RNDr.Poledňák.  

SEDLÁČEK Zdeněk – dluh na nájemném 20.403,- Kč, popl.z prodlení 34.964,- Kč. Je podána žaloba  na 
vyklizení bytu, kdy první jednání v září soudkyně odložila s tím, že musí jmenovaný do tří měsíců dluhy 
uhradit. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, bude jednání pokračovat. Návrh na vydání plat.rozkazu byl u 
Okr.soudu Brno-venkov podán. 

BARBORÁKOVÁ Danuše – dluh na nájemném 18.670,- Kč, popl.z prodlení 37.485,- Kč. na základě platebního 
rozkazu jsou dluhy v měsíční výši 1.207,- Kč exekutivně strhávány z důchodu povinné. Máme pravomocný 
rozsudek výpovědi z nájmu bytu s povinností zajistit přístřeší. Vystěhování je předáno soudnímu 
exekutorovi JUDr.Dobešovi. 

ANTONÍNOVÁ Helena – dluh na nájemném 10.859,- Kč, popl.z prodlení 17.444,- Kč. Na základě platebního 
rozkazu a pod pohrůžkou vystěhování z bytu zaplatila jmenovaná dluh na nájemném, exekutivně jsou jí 
poplatky z prodlení strhávány měsíčně z platu dle splátkového kalendáře ve výši á 1.500,- Kč, který 
s Městem Kuřim uzavřela. 

ŠŤASTNÁ Věra – dluh na nájemném k 6.2.2001 činil 20.609,- Kč, popl.z prodlení 37.636,- Kč. Jmenovaná se 
dne 15.2.2001 vystěhovala do RD na ul.Fučíkova a uzavřela s městem Kuřim zástavní smlouvu na ideální 
polovinu tohoto RD včetně pozemků. Na dlužné nájemné uzavřela s Městem Kuřim splátkový kalendář ve 
výši 500,- Kč. Dlužné popl.z prodlení dne 12.3.2001 zastupitelstvo města prominulo v plné výši. Dne 
15.2.2001 paní Šťastná zemřela a Město Kuřim požádalo ve věci pozůstalosti notářku JUDr.Němcovou, 
aby dluh a zástavní právo zemřelé byly zahrnuty do dědického řízení.  

 
Další drobní dlužníci, kteří ať už na základě upomínek správců bytů nebo na základě námi vydaných platebních 
rozkazů zaplatí dlužné nájemné, často žádají Radu města o prominutí poplatků z prodlení. V roce 2001 to byli 
následující žadatelé o prominutí poplatků z prodlení: 
Kondeiovi                        3.669,- Kč                   prominuto 2.169,- Kč                          doplatek 1.500,- Kč 
Peňásovi                          7.492,- Kč                                     4.492,- Kč                                         3.000,- Kč 
Duda Miroslav              15.106,- Kč                                   15.106,- Kč 
Peňázovi                          2.360,- Kč                                     2.360,- Kč 
Žižka Leoš                       4.038,- Kč                                     2.000,- Kč                                        2.038,- Kč 
Topinková Milada           3.292,- Kč                                     3.292,- Kč 
Duždová Helena              8.455,- Kč                                     8.455,- Kč 
Kolaříková Naďa             1.955,- Kč                                     1.955,- Kč 
Lemon Zdeněk               11.136,- Kč                                     7.000,- Kč                                        4.136,- Kč 
Staňková  Frant.                 385,- Kč                                         385,- Kč 
Duda Miroslav              26.747,- Kč                                    15.000,- Kč                                       11.747,- Kč 
Bendíkovi                      13.646,- Kč                                          -       pod hrozbou vyklizení z bytu uzavřeli       

splátkový kalendář na ä 2.000,- Kč 
měsíčně. 

Dvořáčková Eva            5.289,- Kč                                                     -       měla ještě splacen dluh na nájemném, 
 požádá znovu po zaplacení(leden 

2002). 
Lúčka Marian                 4.940,- Kč                                  4.940,- Kč  dlužné poplatky činily celkem 12.940, 

požádal až po zaplacení 8.000,- 
 
Celkem tedy požádali občané Města Kuřim o prominutí poplatků z prodlení ve výši  108.510,- Kč, z toho bylo 
prominuto celkem 67.154,- Kč.   

Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
Vyřizuje: Schneiderová Lenka 

 
Připomínka:  
Dr.Holman - připomínka ke zveřejnění údajů, ujasnit si míru.  
Dr. Poledňák -zastupitelstvo má právo být informováno. 
M.Uchytil- zveřejněno pouze jméno a příjmení bez osobních dat  
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8.2.   
Sbírka pro Dětský domov ve Vranově (příl.5) 
 
Přijaté usnesení: ZM bere na vědomí, že RM s ohledem na usnesení ZM č. 1233/01 a rozhodnutí Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje č.j. OLP/224/Lu změnila usnesením č. 19/2002 termín, místo a 
způsob konání Sbírky pro dětský domov ve Vranově takto: 

                    Sbírka bude probíhat od 23.1. 2002 do 2.4. 2002 do uzavřených pokladniček umístěných na 
nám. 1. května, v pokladně Městského úřadu Kuřim v úředních hodinách a 
shromažďováním příspěvků na zvláštním účtu č. 278683960217/0100 zřízeném Městem 
Kuřim u komerční banky Brno – město, exp. Kuřim. 

Hlasováno: pro 10 (Dr.Holman nepřítomen) 
 
V letošním roce se v souvislosti s přijetím nového zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 nepodařilo projednat 
v ZM vyhlášení Vánoční sbírky pro DD ve Vranově včas tak, aby byl dodržen § 4 výše zmíněného zákona, který 
stanoví, že právnická osoba musí  konání sbírky oznámit krajskému úřadu nejpozději 30 dnů před zahájením 
sbírky. Radnice požádala krajský úřad dle § 4 odst. 2 zák.  o stanovení termínu zahájení sbírky před uplynutím  
třicetidenní lhůty z důvodů hodných zvláštního zřetele. Krajský úřad dospěl k závěru, že usnesení ZM, příslib 
domovu a blížící se Vánoční svátky nejsou důvodem hodným zvláštního zřetele, jež jsou demonstrativně 
uvedeny v § 4 odst. 2 zák. a rozhodnutím č.j. OLP/224/01/Lu návrh Města Kuřimi zamítl.  
Vzhledem k výše uvedenému RM schválila dne 8.1. změnu místa, termínu a způsobu konání sbírky aby ji bylo 
možné uskutečnit. 
                                                                                                                                    Předkládá: Ing. Miloš Kotek  
 
 
8.3.  
Příspěvek TJ Sokol Kuřim na velkou obnovu sokolovny (příl.12 B) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Kuřim na velkou obnovu sokolovny s 

limitem pro rok 2002 ve výši 200 000 Kč. 
Hlasováno: pro 11 
 
TJ Sokol Kuřim požádala o příspěvek na velkou obnovu sokolovny ve výši 200 000 Kč pro letošní rok. Žádost 
včetně účelu, na který má být příspěvek  poskytnut je v příloze. Žádost posoudil odbor výstavby, který 
doporučuje žádosti vyhovět.  Příspěvek je Sokolu poskytován již  po několik let  a pro letošní rok byl zapracován 
do rozpočtu města ve výši 200 000 Kč. 

Předkládá: Ing.Miloš Kotek  
Připomínky: 
Ing. Kotek požaduje hlasovat o tom, zda bude se může, jako člen výboru Sokola, zúčastnit  hlasování o 

příspěvku. 
Hlasováno: proti 10, zdržel se 1. 
 
 
8.4.  
Pověření TJ Sokol Kuřim uspořádáním Běhu Terryho Foxe v Kuřimi pro rok 2002 
(pří.12C) 
 
Přijaté usnesení: ZM souhlasí aby se Město Kuřim zavázalo uspořádat Běh Terryho Foxe v roce 2002 

prostřednictvím pořadatelské organizace TJ Sokol Kuřim zastoupené starostou panem 
Zdeňkem Mrkosem. 

Hlasováno: pro 11 
 
Od letošního roku se přihlášky k pořádání běhu posílají prostřednictvím obcí (viz přiložený formulář). Město 
Kuřim bylo požádáno aby pořadatelskou organizací v Kuřimi byl v letošním roce opět Sokol. Nedílnou součástí 
běhu je sbírka jejíž výtěžek je věnován na výzkum rakoviny.  

Předkládá: Miloš Kotek  
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8.5.  
Podnikatelský obolus (příl.13) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje program podnikatelský obolus 2002. 
 
Hlasováno: pro 11 
 
Již od roku 1997 vyhlašuje město každoročně program podnikatelský obolus.Vzhledem k  ohlasu ze strany 
podnikatelů-fyzických osob navrhuji, aby i pro rok 2002 byl schválen tento program za nezměněných podmínek. 

 
Předkládá: RNDr. I.Poledňák 

 
 
8.6. 
Doplnění usnesení 1211/2000 (příl.14) 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje doplnění usnesení č. 1211/00 takto: V případě, že některá z firem ztratí o   

odprodej zájem, pozemky se za stejných podmínek prodají zbylým zájemcům. 
Hlasováno: pro 11 

 Termín plnění: 31.12.2002 
Déle než rok trvalo městu získání státního pozemku, který blokoval prodej ostatních. Nyní jsme již schopni  
prodej realizovat, avšak  jeden ze zájemců odpadl a další si vyžádal čas na přepracování podnikatelského 
záměru. Uvedené usnesení možní realizovat prodej v alternativách. 

Předkládá: RNDr. I.Poledňák  
 
 
8.7. 
Návrh na vyhlášení  z á m ě r u  na směnu pozemku lokalita Záhoří  (příl. 15) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje adresný záměr směnit pozemky v lokalitě „Záhoří“ včetně části přilehlého 

lesního pozemku o celkové výměře cca 1,1 ha za stejnou výměnu tamtéž s Ing. Jindřichem 
Fikarem, respektive dalšími spoluvlastníky, za účelem zachování rezervy pro budoucí 
komunikaci a za účelem scelení. Podrobný výčet parcel a výměr dle přílohy tohoto usnesení 

Hlasováno: pro 11 
Termín plnění: 31.12.2002 

 
V předmětné lokalitě vlastní Ing.Fikar, resp. jeho příbuzní pozemky, které protíná budoucí komunikace. Za 
účelem zachování  rezervy  pro komunikaci je navrhována směna. 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
 
 
Informace, připomínky : 
Dr. Holman – dotaz na možnost přeměření pozemků nad Podlesím, které mají v pronájmu SILNICE Brno – 

domnívá se, že  užívají větší pozemek než mají vyměřený. Co se v tom dělo ?  
Ing.Veselý - tento týden bude jednání s geodetickým podnikem, zpráva bude podána v příštím zastupitelstvu. S 

výsledky budou seznámeni. 
 
Dr.Holman – poukázal na znečištění Kuřimky. 
Ing. Kotek - čištění začne každým dnem.  
 
Diskuse o využívání majetku MTCK (kamera, CD disky) firmou KOTVA KA. 
 
Ing.Novotná připomínkuje přetížení pokladny města (na pokladně se tvoří denně dlouhé fronty platících) vlivem 

zvýšených přímých plateb na pokladně. 
Ing.Veselý - pokladna je otevřena denně, byl zvýšen výkon počítače, poplatky jsou zpracovávány přes jednu 

databázi – je možný přístup pouze jedné pracovnici.  
 
Dr.Holman – je technicky možné, aby obyvatelé v bytech města platili  odvoz popela v inkasu ? 
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Ing. Varmužka:  Vysvětlil, že pokladna MěÚ je napojena na databázi evidence obyvatel – a tím pokladní zná 
aktuální stav počtu platících.   

 
Ing. Novotná se informovala o situaci kolem stavby kašny na nám. 1. Května., Ing. Kotek odpověděl. 
 
Pan Mudroň (z veřejnosti) připomínka k poplatkům za odpad (zemřelí, narození, odhlášení),  ke kvalitě střešní 

krytiny pokládané  fa Štrajt, žádá opravu parkoviště vedle domu. 
 
Pan Mrkos,  předseda SBD Květnice poděkoval za převod pozemků pod družstevními domy -prodejem pozemků 

se tyto dostávají do majetku kupujících.  Dále vysvětlil nedorozumění týkající se odvozu domovního 
odpadu v předpisu nájemného v družstevních bytech. V současné době je situace již vyřešena. 

 
Jiří Brabec informoval o stavu prováděných oprav v DK 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1001/2002 
ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 382/4 o vým. 407 m2, poz.parc.č. 399/6 o vým. 407 m2 
a poz.parc.č. 612/5 o vým. 320 m2  k.ú.Kuřim pod stavbami bytových domů na ulici Nádražní (čp. 1261, 1259), 
Brněnská (čp. 1258) v Kuřimi stavebnímu bytovému družstvu KVĚTNICE, se sídlem Brněnská 150, Tišnov 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem  
 
1002/2002 
ZM schvaluje nabytí ideálních částí pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 1419/8 vše v k.ú.Kuřim do majetku 
města dle nabídek jednotlivých vlastníků s tím, že náklady spojené s  uzavřením darovací smlouvy  hradí  
nabyvatel tj. město Kuřim 
 
1003/2002  
ZM schvaluje odkoupení pěti garsonier v objektu býv. ubytovny Wolkerova 947 od stávajících vlastníků za 
cenu do 310 tis s tím, že dvě tyto garsoniery budou využity k integraci uprchlíků v rámci programu MV ČR a 
bude k nim čerpána dotace 250 tis. ZM k tomuto účelu schvaluje rozpočtové opatření 

 
1004/2002 
ZM schvaluje zapracování připomínek OkÚ do Vyhlášky města Kuřimi č.7/2001. 

 
1005/2002 
ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.1 k rozpočtu města  roku 2002 dle přílohy. 

 
1006/2002 
ZM schvaluje změnu plánu  investic č. 1/2002 
 
1007/2002 
ZM  bere na vědomí informace o stavbě rekonstrukce Podhoří 

 
1008/2002 
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01610011 o poskytnutí podpory uzavřené se Státním fondem 
životního prostředí ČR. 
 
1009/2002 
ZM schvaluje veřejný příslib Města Kuřimi:  „Vlastníku, který kolauduje v rozvojové lokalitě B6.1 Podlesí 
objekt bydlení v návaznosti na územní rozhodnutí č: 2034/výst/832/2000/Ma a učiní tak nejpozději do listopadu 
roku 2005 Město Kuřim daruje do 30 dnů od kolaudace 80 tis. Kč, tj. podíl na státní dotaci čerpané rozhodnutím 
MMR ČR č. 317420 1285/2001 k výstavbě příslušné technické infrastruktury.“  
ZM souhlasí, aby o tento příslib byly doplněny darovací smlouvy, kterými vlastníci pozemků kompenzují městu 
díl nákladů na vybudované technické infrastruktuře. 

 
1010/2002 
ZM vyhlašuje v období od 22.1.2002 do 20.2.2002 I.kolo výběrového řízení v roce 2002 na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ (FRB)  
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1011/2002 
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 , a to dle návrhu. 
 
1012/2002 
ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
v Kuřimi v roce 2002 s následujícími termíny uzávěrek žádostí : 18.2.2002, 13.5.2002, 16.9.2002. 
ZM ukládá tajemníkovi zveřejnit tyto termíny způsobem v místě obvyklém. 
 
1013/2002 
ZM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek správního odboru Městského úřadu Kuřim. 
 
1014/2002  
ZM bere na vědomí, že RM s ohledem na usnesení ZM č. 1233/01 a rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. OLP/224/Lu změnila usnesením č. 19/2002 termín, místo a způsob konání Sbírky pro 
dětský domov ve Vranově takto: 
Sbírka bude probíhat od 23.1. 2002 do 2.4. 2002 do uzavřených pokladniček umístěných na nám. 1. května, v 
pokladně Městského úřadu Kuřim v úředních hodinách a shromažďováním příspěvků na zvláštním účtu č. 
278683960217/0100 zřízeném Městem Kuřim u komerční banky Brno – město, exp. Kuřim. 
 
1015/2002 
ZM schvaluje příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Kuřim na velkou obnovu sokolovny s limitem pro rok 2002 
ve výši 200 000 Kč. 
 
1016/2002 
ZM souhlasí aby se Město Kuřim zavázalo uspořádat Běh Terryho Foxe v roce 2002 prostřednictvím 
pořadatelské organizace TJ Sokol Kuřim zastoupené starostou panem Zdeňkem Mrkosem. 
 
1017/2002 
ZM schvaluje program podnikatelský obolus 2002. 
 
1018/2002 
ZM schvaluje doplnění usnesení č. 1211/00 takto: V případě, že některá z firem ztratí o odprodej zájem, 
pozemky se za stejných podmínek prodají zbylým zájemcům. 

 
1019/2002 
ZM schvaluje adresný záměr směnit pozemky v lokalitě „Záhoří“ včetně části přilehlého lesního pozemku o 
celkové výměře cca 1,1 ha za stejnou výměnu tamtéž s Ing. Jindřichem Fikarem, respektive dalšími 
spoluvlastníky, za účelem zachování rezervy pro budoucí komunikaci a za účelem scelení. Podrobný výčet 
parcel a výměr dle přílohy tohoto usnesení 
 
Hlasování o úplnosti přijatých usnesení: pro 11. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21.00  hodin. 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 22.1.2002 
Zapsala : L.Krejčová 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 

Dr.Ing. Jiří Marek         Marian Uchytil 
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Přílohy : 
 
- Pozvánka 
1. Starosta Kuřimi – uvolněný člen Rady JM kraje 
2.        Majetkoprávní úkony 
3,3A Ubytovna Wolkerova – odkoupení  5 bytů 
4. Připomínky v vyhlášce m.Kuřimi č.4 
5. Výstavba města, sbírka pro DD 
6. Rozpočtová opatření č. 1  
7. Prémie 80 tis. k dokončení  RD v lok. B6 1 Podlesí 
8. FRB – vyhlášení VŘ 
9,9A Fond pro podporu bytové výstavby – vyhlášení VŘ 
10 Kulturní fond – vyhlášení termínů VŘ 
11 Zpráva o pohledávkách města 
12, 12A-C) Smlouva se SFŽP, TJ Sokol – žádosti o příspěvky 
13 Podnikatelský Obolus 
14 Doplnění usnesení č. 1211/00 
15 Směna pozemků  Ing.Fikara – záměr města 
- Přehled splněných úkolů v mezidobí 13.12.01 – 22.1.2002 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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