
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 06/2002  konaného dne 20.8. 2002 
 

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

PaedDr. David Holman, Miloš Kotek st., Ing. Miloš Krupica, Ing. Hana Novotná, M.Uchytil,  Mgr. 
Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda,  
později se dostavil Dr.Ing. Jiří Marek. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 

 
Omluveni : MVDr. Lenka Horáková 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu :  Ing.M.Krupica a Ing.H.Novotná 
Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : P.Vodka a V.Zejda 
Hlasováno : pro 10 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:10, úvodem přítomno 10 členů zastupitelstva. 
 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Finanční záležitosti  - Výsledky hospodaření k 30.6.2002, Příspěvek na  slavnostní 

koncert u příležitosti státního svátku 28. října, Smlouva o finančním 
příspěvku pro účel realizace akce „Kuřimka – Kuřim – opěrné zdi,   
Podnikatelský OBOLUS, Rozpočtová opatření 

3. Fond rozvoje bydlení – vyhlášení výběrového řízení 
4. Půjčky na podporu bydlení 
5. Výstavba města, investice - Zpráva o přípravě stavby Úpravy nám. 1. května, VŘ na 

dodavatele oprav místních komunikací, Změna plánu investic, Výstavba 
opěrné zdi v ul. Podhoří, Oprava  kanalizač. přípojek v Legionářské ul. 

6. Veřejnoprávní smlouva  mezi  M.Kuřim a M.Šlapanice 
7. Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou působností Kuřim 
8. Udělení právní subjektivity  
9. Služby města Kuřimi – společnost s ručením omezeným   
10. Různé - Otevřený dopis – p.Kuncová, Příspěvek Kuřimi k likvidaci následků povodní 

v Čechách r. 2002 
 
Program vč. dodatků schválen 10  přítomnými členy ZM. 
 
 

1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. 
Manželé Kuchař Jan a Ludmila, Kuřim, Malá Česká 1252 –  odprodej části pozemku 
parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim (příl.č.1) 
 
Přijaté usnesení : 1092/2002 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č.  1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 

22 m2 manželům Kuchařovým, Kuřim, Malá Česká 1252 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
k rozšíření zahrady a násl.  zastavění objektem kolny s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 10 
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RM svým usnesením číslo 303/2002 ze dne 23.7.2002 schválila adresný záměr odprodat manž. Kuchařovým, 
Kuřim, Malá Česká 1252 za cenu 50,- Kč/m2  část pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 22 m2 
k rozšíření zahrady a příp. zastavění objektem kolny s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem vč. daně z převodu nemovitosti. Schválený záměr byl v souladu s ust. §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb.  
od  25.7.2002 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. Ke zveřejněnému záměru nebyly  podány námitky ani připomínky. 
 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.2. 
Ing. Šťasta Vlastimil, Kuřim, Malá Česká 1253 – odprodej části pozemku parc.č. 
1138/62 k.ú.Kuřim (příloha 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1093/2002 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 

27 m2 Ing. Vlastimilu Šťastovi, Kuřim, Malá Česká 1253  za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
k rozšíření zahrady s podmínkou úhrady veškerých nákladů  spojených s převodem, včetně 
daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 10 
 
Usnesením RM  číslo 304/2002 ze dne 23.7.2002 byl schválen  adresný záměr odprodat Ing. Vlastimilu Šťastovi, 
Kuřim, Malá Česká 1253 za cenu 50,- Kč/m2  část pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 27 m2 
k rozšíření zahrady s  podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem vč. daně z převodu 
nemovitosti. Schválený záměr byl v souladu s ust. §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb.  od  25.7.2002 po dobu 15-ti 
dnů zveřejněn. V této lhůtě ke zveřejněnému záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.3. 
Uchytil Josef, Radostín nad Oslavou čp. 245 – odprodej pozemku parc.č. 3217/3 
k.ú.Kuřim (příloha 1B) 
 
Přijaté usnesení : 1094/2002 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 3217/3 k.ú.Kuřim o výměře 58 m2 za 

cenu 1,- Kč panu Josefu Uchytilovi, bytem  Radostín nad Oslavou čp. 245 s tím, že náklady 
spojené s převodem uhradí nabyvatel 

Hlasováno : pro 10 
 
Usn. RM číslo 254/2002 ze dne 25.6.2002 byl schválen adresný záměr odprodat panu  Josefu Uchytilovi, bytem 
Radostín nad Oslavou čp. 245 pozemek parc.č. 3217/3 k.ú.Kuřim o výměře 58 m2 za cenu 1,- Kč s podmínkou 
úhrady nákladů spojených s převodem. Schválený záměr byl od 26.6. do 12.7.2002 zveřejněn – bez připomínek. 
Návrh na odprodej pozemku byl RM předložen v návaznosti  na usn. MZ číslo 1223/1999 ze dne 29.11.1999, 
kterým MZ schválilo budoucí směnu pozemků parc.č. 3198/4 a 3217 za část pozemku 3198/12, která vytvoří 
přístup o šířce  m kolem severní hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi.Podlesí. Shora uvedené usn. bylo 
naplněno jen z části a to „Směnnou smlouvou č. 59/2000“ ze dne 21.3.2000, kterou  město směnilo s panem 
Uchytilem parc.č. 3217/1 za parc.č. 3198/40 vše v k.ú.Kuřim. parc.č. 3198/4 nemohla být předmětem   směny, 
neboť do dnešního dne je majetkem ČR-Pozemkového fondu, přestože město podalo žádost o převod tohoto 
pozemku do majetku obce dle zák.č. 95/1999 Sb. již 6.12.1999 a vyřízení žádosti bylo několikráte urgováno. 
S ohledem na tuto skutečnost navrhuje pan Uchytil záležitost řešit jak je uvedeno v návrhu usnesení s tím, že 
přístup k severní hranici zahrad ul. Fučíkova bude zajištěn přes parcelu číslo 3198/4. 
 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
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1.4. 
Nabytí části pozemku p.č. 950 a 951 do majetku města  (příloha 2A) 
 
Přijaté usnesení : 1095/2002 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 950 a 951 k.ú. Kuřim od 

vlastníků p.Jana Mičánka a p.Bronislava Vituly o výměře cca 200 m2 do majetku  města, 
podmíněné závazkem města vybudovat zde zpevnění svahu komunikace a rozšíření 
komunikace. Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy hradí město Kuřim   

Hlasováno : pro 9, zdrž.1 – schváleno 
 
Při přípravě stavby komunikace Podhoří II. etapa se zjistilo, že v blízkosti uvedených pozemků jsou svahy 
komunikace značně nestabilní, provizorně podepřené a při zachování stávajícího stavu je možné v budoucnu 
očekávat porušení budované komunikace. Město Kuřim objednalo u autora projektu komunikace návrh na 
technické řešení problému a současně jednalo s vlastníky dotčených pozemků – svahu. Technické řešení včetně 
ocenění nákladů by mělo být předáno městu v 33. týdnu, projektantem bylo signalizováno možné řešení 
problému zpevněním svahu pomocí dvou opěrných zídek.. Vlastníci pozemků nabídli městu darování dotčených 
pozemků, pokud město problém svahu vyřeší.  Navrhované řešení by mohlo umožnit i lokální rozšíření 
budované a jinak úzké vozovky pro výhybnu nebo parkování.  

Předkládá: Ing. M. Kotek 
Poznámka: 
Ing. Kotek –  komunikace je ve svahu – nestabilní, zeď je vykloněná do pozemků majitelů, je třeba provést tech. 

opatření - vybudování 2 zídek nad sebou.  Předběžná cena cca 419 tis. Kč. Konzultováno s tech. 
dozorem stavby. Pozemek by majitelé městu darovali v případě, že by tam město tuto  zeď 
postavilo. 

 
 
1.5. 
Družstevní byty v lok. Sv.Ján (příloha 3A,B)) 
 Schválení dalších  budoucích členů družstva 
 
Přijaté usnesení : 1096/2002 - Město Kuřim, jako většinový spoluvlastník družstevních bytů realizovaných 

v lokalitě  Sv. Ján dle smlouvy o výstavbě  čís. 64/2002, schvaluje budoucí pronájem bytů 
budoucím členům bytového družstva dle seznamu v příloze. 

Hlasováno : pro 10 
 
Bytové družstvo S.Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968 předkládá seznam 8 žadatelů o 
budoucí pronájem  bytů družstva 
        Předkládá a vyřizuje : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 Přijetí hypotečního úvěru  „Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvem“ ve 

sdružení s obcí (příl. 3C) 
 
Přijaté usnesení : 1097/2002 
1097/2002 
 V souvislosti se záměrem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva (dále jen „družstvo“) dofinancovat 

výstavbu 88 bytových jednotek v bytových domech, lokalita Díly za sv. Jánem,  prostřednictvím  
hypotečního úvěru ve výši maximálně 62.000.000 ,- Kč   od Českomoravské hypoteční banky, a.s.  vyslovilo 
zastupitelstvo města  Kuřim  souhlas  se zajištěním úvěru zástavním právem k ideálnímu 51% podílu 
města Kuřim na nemovitostech ve spoluvlastnictví města Kuřimi a družstva.  

Konkrétně se jedná o tyto nemovitosti: 
- pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a  k.ú. Kuřim, parcelní čísla: 

2646/27, 2642/21, 2642/424, 2642/244, 2642/427, 2642/422, 2642/88, 2642/423, 2642/174, 
2642/425, 2642/428, 2642/430 a  2642/431.  

 
 V souvislosti s nutností  zajistit hypoteční úvěr družstva  ručitelským prohlášením města Kuřimi,  vyslovilo 

městské zastupitelstvo rovněž souhlas s podpisem tohoto ručitelského prohlášení. 
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 Dále městské zastupitelstvo odsouhlasilo budoucí možnost zajištění úvěru družstva, jakožto 49% 
spoluvlastníka nemovitostí, spoluvlastnickým podílem družstva na nemovitostech ve prospěch hypoteční 
banky, která na dofinancování výstavby poskytne družstvu hypoteční úvěr.  Konkrétně se bude jednat o  tyto 
nemovitosti: 

- pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a  k.ú. Kuřim, parcelní čísla: 
2646/27, 2642/21, 2642/424, 2642/244, 2642/427, 2642/422, 2642/88, 2642/423, 2642/174, 
2642/425, 2642/428, 2642/430 a  2642/431, u nichž vlastnictví podílů není dosud v evidenci 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví družstva zapsáno. Za předpokladu že podíly na výše 
uvedených pozemcích budou řádně zapsány v evidenci katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
družstva, udělí městské zastupitelstvo souhlas s jejich zástavou. 

- v současné době rozestavěné budovy bytových domů bez čísel popisných  – bloky A, B, C, D, E 
a 4 rozestavěné bytové jednotky v bytovém domě-blok F,  na pozemcích 2646/27, 2642/21, 
2642/424, 2642/244, 2642/427, 2642/422, 2642/88, 2642/423, 2642/174, 2642/425, 2642/428, 
2642/430 a 2642/431, vše obec a k.ú. Kuřim. Rozestavěné nemovitosti rovněž nyní nejsou 
v evidenci katastru nemovitostí zapsány, jedná se tedy rovněž o udělení souhlasu do budoucna,  
kdy podílovými spoluvlastníky rozestavěných nemovitostí budou město Kuřim  a družstvo. 

 
 
 
 Dodatek č. 2 ke smlouvě  o sdružení  ze dne 17.5.2002 (mat. 3E) 
 
Přijaté usnesení : 1098/2002 - ZM schvaluje  Dodatek č. 2  ke smlouvě o sdružení ze dne 17.5.2002 uzavřené 

mezi  Městem Kuřim, Moravskou stavební – INVEST, a.s. a Bytovým družstvem  Sv. Ján 
Kuřim, družstvo,  za účelem výstavby bytů v lokalitě  za  Sv.Janem. 

Hlasováno pro obě současně : pro 10 
 
Poznámka: 
Dr.Poledňák - výstavba probíhá velmi rychlým tempem, „Dodatek“  předjednán s hypoteční bankou. 
 
 
 

2. Finanční záležitosti  
 
2.1 
Výsledky hospodaření k 30.6.2002   ( příloha 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1099/2002 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2002.  
Hlasováno : pro 10 
 

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2002.  
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2002 62 662 340, 02 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                
76 264 475, 50 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  - 13 602 135, 48 Kč.  

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je 
za 1. pololetí roku 2002 v konsolidovaném stavu. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 37,98 % ( příjmy 62 662 340,02 Kč ). Toto nižší procento je způsobeno 
tím, že dotace na výstavbu za Sv. Jánem město obdrží v průběhu 2. pololetí a je počítáno i s vyšším plněním 
příjmové strany prodejem pozemků. Daňové příjmy se vyvíjejí shodně s ostatními roky, plnění se pohybuje na 
úrovni 42 % ( každoročně ve druhém pololetí 60 % daňových příjmů). Ostatní položky jsou v konsolidovaném 
stavu, drobnější úpravy budou řešeny rozpočtovými opatřeními v průběhu měsíce srpna na zasedání RM.  
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 37,92 % ( výdaje 76 264 475,50 Kč ). Porovnáním procentuelního plnění 
příjmů i výdajů lze zjistit, že obě strany rozpočtu jsou plněny naprosto stejně, tudíž i hospodářský výsledek se 
vyvíjí přesně dle rozpočtu. Také výdajové položky jsou v konsolidovaném stavu, u některých mírně 
překročených položek jsou chystána se správci kapitol rozpočtová opatření. U většiny z nich se bude jednat 
pouze o přesuny mezi položkami, tudíž nebudou zatěžovat rozpočtovou rezervu. 
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Pozn. 1. -  asi 1 mil. Kč činí zálohy zálohovým organizacím a SMK, skutečný hospodářský výsledek je tedy o 1 
mil. Kč lepší. 

 
Problematické položky: Zimní údržba – ZM opakovaně neschválilo rozpočtové opatření 
                       Neinvestiční výdaje na bydlení – způsobeno došlými platovými výměry z FÚ – bude  
                                                                                               řešeno rozp.opatřením  
             Plavecký areál 
 
Pozn. 2 - z důvodu probíhajících dovolených nejsou všechna příslušná rozpočtová opatření předložena již na toto 

jednání ZM, pololetní vyúčtování bylo zasláno správcům kapitol teprve v minulých dnech.  
 
         Předkládá: RNDr. I. Poledňák  

Vyřizuje: Ing. A. Varmužka  
 
 
2.2. 
Příspěvek na  slavnostní koncert u příležitosti státního svátku 28. října (příl.č.6 
 
Přijaté usnesení : 1100/2002 - ZM schvaluje uspořádání slavnostního koncertu Brněnského komorního 

orchestru v kostele sv. Máří Magdaleny  v Kuřimi k uctění státního svátku 28. října, 
s náklady do 31.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 10 
 
Na Město Kuřim se obrátila agentura Globartion s nabídkou na uspořádání koncertu Brněnského komorního 
orchestru k výročí založení republiky. Koncert je možné uskutečnit 28. října v 16 hod. Předpokládaným místem 
konání je kostel. Cena produkce je 30 000 Kč, navrhována jest i rezerva ve výši 1 000 Kč pro občerstvení 
účinkujících. Akce se uskutečnila úspěšně již vloni. Předkladatel navrhuje schválit. 

Předkládá: Ing. M.Kotek 
 
 
2.3. 
Smlouva o finančním příspěvku pro účel realizace akce „Kuřimka – Kuřim – opěrné zdi    
(příloha 7A) 
 
Přijaté usnesení : 1101/2002 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Povodím Moravy s.p. o finančním příspěvku 

města  na realizaci investiční akce „Kuřimka – Kuřim – opěrné zdi“.   
Hlasováno : pro 10 
 
Město Kuřim v minulosti požádalo Povodí Moravy, které je správcem toku Kuřimka o rekonstrukci opěrných zdí 
potoka v ulici Láznisko. Bez provedení této rekonstrukce by nebylo možné zde úspěšně dokončit výstavbu 
komunikace. Povodí Moravy vyčlenilo na tuto akci částku 1 mil. Kč s tím, že případné náklady nad rámec této 
smlouvy bude muset hradit město Kuřim. Byl zpracován projekt s rozpočtovými náklady 2,2 mil Kč a Povodí 
Moravy provedlo za spolupráce Města Kuřimi výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě výběrového 
řízení byl vybrán dodavatel stavby, kterým bude fy STAZEPO a.s. s nabídkovou cenou 1.823.620,- Kč, včetně 
DPH. Po dohodě s Povodím Moravy je objednatelem stavby Povodí Moravy, které je vlastníkem stávajících zdí 
a správcem toku. Vypořádání vztahů mezi Povodím a Městem Kuřim je navrhováno pomocí smlouvy o 
příspěvku.  Na základě této smlouvy se Město Kuřim zaváže, že Povodí Moravy uhradí částku 823.620,- Kč, 
která bude použita na realizaci díla se smluvní cenou 1.823.620,- Kč. Případné vícenáklady stavby budou 
hrazeny ze 60% Povodím Moravy a ze 40% Městem Kuřim. Po realizaci akce uhradí Město Kuřim Povodí 
Moravy smluvní částku 823.620,- Kč povýšenou o smluvní díl případných víceprací. Město Kuřim má pro 
uvedenou stavbu rezervovány finanční prostředky v nákladech stavby „Rekonstrukce a modernizace ulice 
Podhoří..  
Kryto rozpočtem. 

Předkládá: Ing. M. Kotek 
Poznámka: 
Ing. Kotek – investice nebude mít vliv na rozpočtové opatření, je již zahrnuta v rozpočtu.  
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2.4. 
Podnikatelský OBOLUS 
(příl. č.8) 
Přijaté usnesení : 1102/2002 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10.281,- Kč 

Římskokatolické farnosti Kuřim  - uplatněný podnikatelský OBOLUS 
 

Přijaté usnesení : 1103/2002 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 8.735,- Kč Římskokatolické 
farnosti Kuřim - uplatněný podnikatelský OBOLUS 

Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 10 
 
Dne 10.7.2002  se dostavil  podnikatel – FO, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném  tiskopise 
podnikatelský OBOLUS  ve výši 10.281,- Kč. Tuto částku určil pro Římskokatolickou farnost Kuřim. Účel: dle 
uvážení pana faráře. 

 
Dne 10.7.2002  se dostavila podnikatelka – FO, která si nepřeje být jmenována a  uplatnila na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 8.735,- Kč. Tuto částku určil pro Římskokatolickou farnost Kuřim. 
Účel: dle uvážení pana faráře. 

Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 

 
 

3. Fond rozvoje bydlení – vyhlášení výběrového řízení 
(příl.č.9) 
 
Přijaté usnesení : 1104/2002 - ZM vyhlašuje v období od 20.8.2002 do 16.9.2002 včetně,  II. kolo výběrového 

řízení v roce 2002 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB)  
Hlasováno : pro 10 
 
Dle vyhlášky Města Kuřim 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 množí dotazy a přicházejí zájemci 
v uvedené věci, navrhujeme, aby v souladu s článkem IV. výše uvedené vyhlášky  bylo vyhlášeno II. kolo 
výběrového řízení na poskytnutí těchto půjček. Současně navrhujeme, aby termín podání žádostí na předepsaném 
formuláři, doložených příslušnými doklady byl stanoven na období od 20.8.2002 do 16.9.2002, včetně. 
 

Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková      

 

4. Půjčky na podporu bydlení (příloha 10A) 
 
Přijaté usnesení : 1105/2002 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 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 
 
Dne 28.05.2002 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavby ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších novel a 
doplňků.  Žádosti byly podávány do 02.08.2002.Ve stanoveném termínu bylo přijato 10 žádostí o půjčku. 
Celkový objem požadovaných půjček činí 1.982.500,- Kč. Rozdíl ve výši 92.500,- Kč oproti RO představuje 
úhrada půjčky z 1. kola (manželé Tůmovi). 
V návrhu RO je zahrnuta i částka 200.000,- Kč žadatele p.Jaroslava Jůzy, bytem Kuřim, Otevřená 707, který ke 
dni uzávěrky VŘ nesplnil podmínky pro poskytnutí půjčky – nebylo vydáno stavební povolení. 
Půjčky mohou být poskytnuty v případě, že bude schváleno rozpočtové opatření ve výši 2.075.000,- Kč, neboť 
všechny vyčleněné prostředky  na r. 2002 byly vyčerpány v předchozím kole. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 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 . 

Variantní návrh usnesení – nebylo o něm hlasováno. 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje rozpočtové opatření ve výši 92.500,-Kč (pokrytí půjčky na bytovou výstavbu   
z prvního kola výběrového řízení roku 2002) 

Variantní návrh usnesení – nebylo o něm hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM  schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 

4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších 
změn a doplňků , s odložením čerpání na rok 2003 

Variantní návrh usnesení – nebylo o něm hlasováno. 
 
Závěr: 
SO doporučuje schválit 1. usnesení a požadované půjčky pokrýt z prodeje bytů. Finanční částka z prodaných 
bytů od 1.1.2002 do 12.8.2002 činí 4.243.392,- Kč. 

Předkládá: Ing. M.Kotek 
Vyřizuje:   L. Krejčová 

 

5. Výstavba města, investice 
(příl. 11) 
5.1. 
Zpráva o přípravě stavby Úpravy nám. 1. května 
 
Stavba „Úpravy nám. 1. května“ je po technické stránce připravena, je zpracována realizační dokumentace, vítěz 
výběrového řízení, fy PKS  INPOS Žďár nad Sázavou spolupracuje na přípravě smluvního vztahu (v případě 
uzavření smlouvy o dílo bude zřejmě třeba současně uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým se navyšuje cena díla 
v návaznosti na skutečnosti obsažené v realizační dokumentaci) a je připravena zahájit stavbu. V zahájení stavby 
brání dvě skutečnosti: 
 
1) Dosud se nepodařilo uzavřít smlouvu s výtvarníkem na dodávku výtvarného prvku „mokrý kámen“.  

Výtvarník Pavel Opočenský pověřil přípravou smlouvy architekta Ing. arch. Jaroslava Hláska, se kterým byl 
návrh smlouvy vyladěn, městem podepsán a v zájmu urychlení prací předán na koordinační schůzce 1.7. zpět 
Ing. arch.  Hláskovi. Po telefonických urgencích bylo s Pavlem Opočenským dohodnuto předání jím 
podepsané smlouvy na koordinační schůzce dne 29.7. 2002, které se však výtvarník bez omluvy nezúčastnil a 
od 29.7. se s ním nepodařilo zkontaktovat. Dle novinových zpráv je výtvarník ve vyšetřovací vazbě pro 
podezření ze spáchání trestného činu.   

 
2) Účastníci stavebního řízení Ing. Jindřich Fikar s rodinou podal odvolání proti rozhodnutí o vydání stavebního 

povolení na úpravy náměstí z důvodu umístění stavebního objektu „pojížděný chodník“ v blízkosti 
polyfunkčního domu. Vyřízením odvolání se stavební řízení prodlouží nejméně do října 2002, což fakticky 
znemožní zahájení stavby v letošním roce.  
Ing. Fikar se obává zhoršení životního prostředí vlivem automobilového provozu na pojížděném chodníku. 
Odvolání podal i přesto, že mu předtím bylo  vysvětleno, že na chodník nebude připuštěn běžný 
automobilový provoz, ale bude sloužit pouze pro ojedinělé urgentní služby a technické zásahy, přesto, že sám 
parkuje svá vozidla v těsné blízkosti stejného domu (viz fotodokumentace) a sám vyžaduje zbudování 
příjezdové komunikace s parkovišti, která dle projektu přímo navazuje na podloubí téhož domu z opačné 
strany. 

 
Vzhledem k těmto skutečnostem je možné uvažovat o těchto způsobech řešení: 
a) Pokusit se s fy PKS INPOS dohodnout, že vyčká tak dlouho, až se podaří vydat stavební povolení a vyjasní 

se, zda Pavel Opočenský bude schopen uzavřít smlouvu a dodat mokrý kámen. Při této variantě se buď 
podaří vzniklou situaci vyřešit a v příštím roce nebo dalším období celé dílo zrealizovat, nebo v případě, že 
se nepodaří dohodnout dodávku kamene, bude třeba výběrové řízení zrušit potom a situaci dále řešit..  

b) Dohodnout se na okamžitém odstoupení od realizace akce. Pokud výtvarník bude schopen dílo dodat a bude 
vyřízeno stavební povolení, provede se v příštím roce nový výběr dodavatele stavby a dílo se zrealizuje, 
nebude-li to možné, nebo nebude-li k tomu vůle nového zastupitelstva, bude možné využít některého 
z dalších návrhů náměstí nebo vyhlásit novou soutěž. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vypovězení městem signovaného návrhu smlouvy na dodávku výtvarného 

prvku „mokrý kámen“ a v návaznosti na tento akt zrušení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby „Úpravy nám. 1. května“ a zrušení  celé této investiční akce. 

Návrh předkladatelem stažen, nehlasováno. 
Předkládá: Ing. M.Kotek 
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Diskuze: 
Ing. Kotek –  teprve včera jsme dostali podepsanou smlouvu na dílo od p.Opočenského. Výtvarník  je v současně 

době zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu. Stavbu  náměstí dále komplikuje odvolání 
Ing.Fikara jako jednoho účastníka jednání, tím se stavba protáhne do podzimu a tedy už nebudeme 
moci letos stavbu náměstí  zahájit. Navrhl jsem Ing.Fikarovi variantu  „pojížděný chodník“, ale 
tuto také odmítl. Tento chodník byl navržen proto, aby se k domům dostala sanitka apod. Ing. 
Fikar sám potřebuje ¨mít zajištěn příjezd hasičských vozů k této straně budovy – viz požární 
zpráva k dokumentaci pro stavební povolení polyfunkčního domu. 
Předkladatel za těchto okolností navrhuje stavbu náměstí přesunout do priority 3 a vyčleněné 
peníze přeřadit na jinou investiční akci. Stavba by  pak pokračovala až příští rok. 

Dr. Holman – navrhuje peníze neuvolňovat na jinou akci a nerušit smlouvu s výtvarníkem.  
Ing. Kotek -  důvodů ke zrušení akce je několik – nemáme s ním žádný kontakt, žádného předběžného jednání se 

neúčastnil, neproběhlo VŘ  na stavbu náměstí - pokud by jsme ji uzavřely, mohou se radikálně 
změnit  podmínky dodávky. 

Dr.Poledňák -  pokud se stavba neuskuteční, je třeba tuto „vyjmenovanou akci“ zrušit a peníze uvolnit na další 
investiční akci – přesunout do rezervy. 

Ing.Novotná – p.Opočenský se neúčastnil jen jedné schůzky, to byl již vzat do vazby. Rodina výtvarníka sdělila, 
že v pondělí mělo být  jednání o jeho propuštění, ale vzhledem  k situaci v Praze  soud nezasedal. 

Ing.Kotek - nebyla to jedna schůzka, ale 2. 
Dr.Holman – žádá  pokračovat dále  dle plánu  a „neshazovat“ dostavbu nám. letos ze stolu. 
Dr.Poledňák - nesouhlasí,  žádá vyčleněné peníze uvolnit do rezervy. 
Dr.Holman - navrhuje toto rozhodnutí ponechat do příštího jednání zastupitelstva. 
Ing.Krupica - podporuje stanovisko Dr.Holmana. 
 
Na jednání se dostavil Dr.Marek v 19:00 hodin – přítomno 11 členů ZM. 
 
Ing.Kotek navrhuje 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje  změnu priority ze  2 na 3 u vyjmenované investiční akce „Úprava nám. 1. 

května  
Hlasováno :  pro 5, proti 4, zdrž.1 - neschváleno 
 
 
5.2. 
VŘ na dodavatele oprav místních komunikací 
/příl.č.11A) 
 
Přijaté usnesení : 1106/2002 -  ZM schvaluje  pořadí uchazečů pro „Opravu povrchů komunikací  v Kuřimi“, 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Přemysl Veselý, Brno, ve výši dle  cenové 
nabídky a schvaluje  provedení referenční stavby  v rozsahu jednoho stavebního objektu 
s uchazečem z 2. pořadí, firmou Simost, s.r.o. Brno, dle cenové nabídky. 

Hlasováno : pro 11 
 
VŘ na výše uvedenou akci se konalo v den jednání ZM 20.8. a byly předloženy 3 nabídky: 

1. Silniční stavby, a.s., Brno 
2. Simost,a.s, Brno  
3. Přemysl Veselý, Brno. 

 
Komise  jednomyslným hlasováním doporučuje toto pořadí: 

1. Přemysl Veselý, Brno  -  1.022.247,- Kč vč. DPH 
2. Simost, a.s. Brno -  1.172.288,- Kč vč. DPH 

Nabídka  Silničních staveb nebyla posuzována pro nesrovnalosti  mezi cenovou nabídkou a předloženým 
rozpočtem stavby. 

Předkládá: Ing. M. Kotek 
Vyřizuje : o. výstavby  

 
5.3. 
Změna plánu investic  (příloha č.12A) 
 

 8



Přijaté usnesení : 1107/2002 - ZM schvaluje změnu plná investic č. 3 / 2002 - se změnami. 
 
Změna plánu investic č. 3/2002 sestává z těchto změn: 
O změnách 1 – 5 hlasováno jednotlivě. 
 
1) Rekonstrukce a dostavba radnice v Kuřimi do priority 2. - schváleno 
V souvislosti s ustanovením Kuřimi obcí rozšířenou působností  byl zpracován projekt na rekonstrukci a 
dostavbu kuřimské radnice tak, aby byl městský úřad schopen bez problémů zajistit výkon převáděných agend. 
Jedná se o výstavbu střešní nádstavby budovy, přizpůsobení vnitřních dispozic budovy novým potřebám, 
vybudování výtahu a bezbariérových přístupů, opravy sociálních zařízení,  vnitřních rozvodů a tepelná izolace 
budovy. Rozpočtové náklady stavby činí 22 mil. Kč. Rozhodnutí o odložení převodu státní sociální podpory na 
obce z rozšířenou působností až do roku 2004 umožní dokončení stavby až v příštím roce. Vzhledem k 
nutnosti připravenosti úřadu zahájit činnost nových agend již od 1. ledna 2003 probíhá  výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Do konce letošního roku budou dokončeny prostory pro odbor dopravy, evidenci 
obyvatelstva, občanské průkazy a pasy, rozestavěny další dílčí stavby a  zbývající a dominantní část stavby by 
měla být realizována v první polovině příštího roku (podle plánu organizace výstavby). Mimo tuto stavbu byla 
zahájena výstavba obřadní síně v kulturním domě (stávající obřadní síň bude třeba využít pro provoz úřadu) a 
bude třeba upravit část krytů CO pro umístění archivů a zázemí úřadu. Město dostane na přestavbu úřadu státní 
dotaci ve výši 17 mil. Kč, z toho 5mil. již obdrželo, 3 obdrží v září –říjnu  a  9 mil. v příštím roce. 
Hlasováno : pro 11 
 
2) Výstavba parkoviště před MěÚ - nehlasováno 
Stávající kapacita parkoviště před radnicí je nedostatečná. Z těchto důvodů byl zpracován projekt  na rozšíření 
parkovacích stání v blízkosti radnice. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2003 bude radnice zajišťovat zcela nové 
agendy (mezi nimi např. dopravní odbor), kde lze očekávat výrazné zvýšení návštěv radnice a výrazně vyšší 
nároky na parkování automobilů, považuje předkladatel výstavbu nového parkoviště za nezbytnou. Na výstavbu 
parkoviště lze použít státní prostředky.    
Rozpočtové náklady  0,8 mil Kč. 
Ing. Kotek stahuje z jednání. 
 
3) Výstavba kanalizace Podhoří III. etapa 1. část - schváleno 
Jedná se o napojení 5 domů v Jánské ulici na kanalizační řad města. V současnosti je zpracována projektová 
dokumentace Podhoří III. etapa 1. část, která umožní napojení 5 domů v Jánské ulici (z toho jedna novostavba) 
na jednotnou kanalizaci. Projektově je rovněž připravena celá III. etapa, ale vzhledem k tomu, že zbývající domy 
v Janské ulici jsou na jednotnou kanalizaci napojeny, není nutné ji v současnosti provádět a její realizaci je 
možné odložit do doby, kdy stará kanalizace doslouží. 1. část III. etapy umožní v budoucnu bezproblémové 
pokračování výstavby kanalizace dle projektu III. etapy. 
Předpokládané náklady 1 mil Kč.  
 
Navrhována a schváleno  priorita 2. S podmínkou „Martínek“ viz níže. 
Poznámka: 
Kotek- stavba  by mohla být zahájena ještě letos. 
Pol.- navrhuje, aby město tuto investici realizovalo v letošním roce pouze v případě, že pan Martinek, který si 
podal žádost, převede do vlastnictví města několik čtverečních metrů svého pozemku, který si nechal vytyčit a 
oplotil bez ohledu na stávající městskou cestu. Zastupitelé s touto podmínkou souhlasili. 
Hlasováno : pro 11 
 
4) Výstavba autobusové zastávky u polikliniky - neschváleno 
Jedná se o výstavbu zálivu, nástupní plochy a nezbytné zvýšení chodníku před poliklinikou. Stávající podobu 
zastávky je možné označit za provizorní až havarijní, nástupní plocha je zpevněna pouze štěrkem a je autobusy 
rozjížděna.  Stávající stav je nepříznivý i pro inženýrské sítě umístěné v blízkosti zastávky. 
Předpokládané náklady: 0,6 mil Kč, stavební řízení probíhá. 
Diskuze:  
Ing.Novotná a Dr.Holman připomínkují cenu stavby. 
Ing. Kotek  - je to cena rozpočtovaná, ke konečné ceně se dospěje VŘ 
Dr.Holman - navrhujme udělat nový rozpočet na jiný projekt - který bude levnější. 
Ing. Kotek -  projekt musí splňovat určité parametry,  vyjadřují se k němu i dopravní inspektorát, policie  apod. 
V.Zejda  -     položky projektu jsou naceněny podle platného ceníku. 
Odloženo, projedná se později. 
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5)Rekonstrukce východní části ulice Legionářská v úseku od komerční banky k železničnímu mostu - 
neschváleno 
Jedná se o rekonstrukci chodníku a navazujících ploch v místě kde se v loňském roce prováděly rekonstrukce nn 
Předpokládané náklady 0,7 mil. Kč. Součástí by byl i přechod na ul.Legionářské. 
Připomínka: 
Ing.Fikar – připomínku, že projekt neřeší parkování vozidel v této lokalitě. 
Ing.Kotek – situaci komplikují  kabely VN. 
Hlasováno : pro 8 - neschváleno 

Předkládá: Ing. M. Kotek 
 
 

6. Veřejnoprávní smlouva - mezi  M.Kuřim a M.Šlapanice (příloha 13A) 
 
Přijaté usnesení : 1108/2002 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kuřim a Městem 

Šlapanice o výkonu  přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu v Kuřimi, týkající se 
naplňování zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Hlasováno : pro 11 
 
V souvislosti s přípravou městského úřadu na převzetí povinností spadajících do kompetence obce s rozšířenou 
působností bylo předběžně jednáno na Okresním úřadu Brno- venkov se všemi představiteli obcí s rozšířenou 
působností, které vzniknou místo dosavadního okresu o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy k  naplňování 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Představitelé všech obcí se 
jednoznačně pro tuto smlouvu vyslovili.  Sociálněprávní ochrana dětí je vysoce náročná na profesní i lidské 
kvality osob, které ji vykonávají, vyžaduje nepřetržitou pohotovost k poskytnutí pomoci, jednání s policií, 
soudem, lékařskou pohotovostí a dětskými zařízeními.  Proto existuje záměr ponechat dosavadní kolektiv 21 
osob, které se touto činností zabývají na dnešním okresu pohromadě jako součást Městského úřadu 
Šlapanice, který bude mít tuto část úřadu umístěnu v Brně s tím, že jednotlivé obce s rozšířenou působností 
uzavřou s tímto městem veřejnoprávní smlouvu, v níž budou  podrobně stanoveny podmínky pro poskytování 
této činnosti. Při uzavření smlouvy je předpoklad, že Městský úřad Kuřim vyčlení pro tuto činnost 3 osoby 
z delimitovaného počtu zaměstnaneckých míst stanovených městu vyhláškou vlády. V případě  samostatného 
výkonu této povinnosti předpokládá vedoucí sociálního odboru potřebu až 5 míst. Základem financování této 
činnosti bude státní příspěvek v hodnotě přibližně 310 000,- Kč /rok a osobu. Podmínkou uzavření smlouvy je 
souhlas zastupitelstva města (rady města). Podrobnější vysvětlení metodiky uzavírání veřejnoprávní smlouvy a 
vzor této smlouvy je uveden v příloze. 

Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : RNDr. I. Poledňák 
 
 

7. Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou působností Kuřim 
(příl. 14) 
Přijaté usnesení : 1109/2002 - ZM bere na vědomí informaci o přípravě úřadu obce s rozšířenou působností 

Kuřim. 
Hlasováno : pro 11 
 
Příprava úřadu obce s rozšířenou působností pokračuje ve dvou základních oblastech.: 

1. Organizačně personální 
2. Přestavba budovy úřadu – bude předloženo před zahájením jednání zastupitelstva 

 
Ad 1) Byl zpracován návrh organizačního schématu úřadu, ve kterém se předpokládá následující struktura: 

 Kancelář úřadu – 6 zaměstnaneckých míst (tajemník, právník, informatik, sekretářka, referent   
podatelny, inspektor veřejného pořádku) 

 Správní odbor – 7 zaměstnaneckých míst 
 Finanční odbor – 8 
 Stavební odbor – 7 
 Stavební a vodoprávní úřad – 5 
 Odbor životního prostředí – 5 
 Živnostenský úřad – 4+2 (2 osoby ke spoluřízení školství v regionu) 
 Sociální odbor – 7 
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 Odbor dopravy – 7 
 CELKEM   - 58 z toho je 35 osob vlastních,  23 nových a z nich 8 delimitovaných  z okresního 

úřadu.  
 
Názvy odborů jsou pracovní, počet osob v odborech se může + -1osoba měnit. 3 osoby budou pravděpodobně 
vyčleněny v rámci veřejnoprávní smlouvy, nejsou započítány. Vůči limitu míst doporučovaným ministerstvem 
vnitra existuje malá úspora. RM schválí nový Organizační řád městského úřadu s definitivním počtem osob  do 
konce září 2002.  Byla vypsána výběrová řízení na obsazení míst vedoucího odboru dopravy a odboru životního 
prostředí. Personální pohovory s vybranými osobami, které projevily zájem pracovat na městském úřadu budou 
zahájeny v první polovině měsíce září 2002.  
 
Ad 2) Přestavba budovy úřadu 
V souvislosti s ustanovením Kuřimi obcí s rozšířenou  působností byl projektovou organizací STAVOS Brno,a.s. 
zpracován projekt na rekonstrukci a dostavbu kuřimské radnice tak, aby byl  městský úřad schopen bez problémů 
zajistit výkon převáděných agend. Jedná se o výstavbu střešní nástavby budovy, přizpůsobení vnitřních dispozic 
budovy novým potřebám, vybudování výtahu a bezbariérových přístupů, rekonstrukce sociálních zařízení a 
vnitřních rozvodů, elektroinstalace a datových sítí, výměnu oken a vybudování tepelné izolace 
budovy.Rozpočtové náklady stavby činí 22 mil. Kč. Rozhodnutí o odložení převodu státní sociální podpory na 
obce s rozšířenou působností až  do roku 2004 umožní dokončení stavby až v průběhu roku 2003. Vzhledem 
k nutnosti zahájit činnost nového úřadu již od 1. ledna 2003 proto v současné době probíhají souběžně stavební 
řízení a výběrové řízení na dodavatele stavby. Do konce letošního roku budou vybudovány nové prostory pro 
odbor dopravy, evidence obyvatel, občanských průkazů a pasů. 
V návaznosti na výstavbu nových pracovišť výše zmíněných odborů budou průběžně, dle zpracovaného plánu 
organizace výstavby pokračovat vlastní rekonstrukční práce a zejména nástavba dalšího podlaží a to tak, aby tyto 
byly dokončeny v 1. polovině příštího roku. Paralelně s rekonstrukcí vlastní budovy bylo rozhodnuto o zahájení 
výstavby nové obřadní síně v DK, přestavbě části krytu CO na sklady  a archivy atd. tak, aby byly  vytvořeny 
prostorové podmínky pro nové pracovníky ve 4.čtvrtletí tohoto roku.  
K realizaci výše nastíněných stavebně – technických prací obdrží město státní dotaci v úhrnné výši 17 mil. Kč, 
z toho : 
 -     5 mil. Kč   již obdrželo 
- 3 mil. Kč  obdrží v září 
- 9 mil. Kč v příštím roce. 

Předkládá : Ing. P. Němec 
      Vyřizuje   :  Ing. P. Němec 

Poznámka: 
Ing.Němec – rámcově informoval o přípravách a plánech personálních a technických, ZM bude průběžně 

informováno o probíhajících přípravách. 
 
 
 

8. Udělení právní subjektivity  
(příloha 15A-D)  
 
Přijaté usnesení : 1110/2002 - ZM podle zák. o obcích § 84 odst. 2,písm. e),  zřizuje dnem 1.1.2003 „ZŠ 

Jungmannova, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci“, s tím, že tato 
převezme veškerá práva a povinnosti zrušené organizační složky ZŠ Jungmannova  a ŠJ 
Jungmannova. 

 
Přijaté usnesení : 1111/2002 - ZM podle zák. o obcích § 84 odst. 2,písm. e),  zřizuje dnem 1.1.2003 

„Mateřskou školu I, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci“, s tím, že 
tato převezme veškerá práva a povinnosti zrušených organizačních složek  MŠ 
Jungmannova vč. kuchyně, MŠ Otevřená a MŠ Zborovská. 

 
 
Přijaté usnesení : 1112/2002 - ZM podle zák. o obcích § 84 odst. 2,písm. e),  zřizuje dnem 1.1.2003 

„Mateřskou školu II, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci“, s tím, že 
tato převezme veškerá práva a povinnosti zrušených organizačních složek MŠ 
Komenského, vč. kuchyně a MŠ Podlesí. 
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Přijaté usnesení : 1113/2002 - ZM zrušuje  organizační složky obce : MŠ Komenského, MŠ Otevřená, MŠ 
Zborovská, MŠ Jungmannova, MŠ Podlesí a ZŠ Jungmannova  ke dni 
31.12.2002. 

 
Přijaté usnesení : 1114/2002 - ZM schvaluje tyto zřizovací listiny : 

- „ZŠ Jungmannova, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvková organizace“ 
- „Mateřská školu I, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvková organizace“ 
- „Mateřská škola II, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvková organizace“- se změnou 

 
Hlasováno o všech  návrzích současně : pro 11 
 
 Zástupce ředitele ZŠ Jungmannova, pan Milan Juránek, požádal  Město Kuřim o udělení právní 
subjektivity pro svoji školu. Žádost doložil krátkou důvodovou zprávou, ve které se odvolává na novelu zákona 
o státní správě a samosprávě ve školství ( zák. 564/90 Sb., v platném znění ), která ukládá zřízení právních 
subjektivit všech škol a školských zařízení nejpozději do 1.1.2003. Pro město bude představovat přiznání právní 
subjektivity uvedené ZŠ vyčlenění finančních prostředků na provoz školy  z městského rozpočtu a jejich 
převedení na účet školy. Současně by měla být provedena delimitace svěřeného majetku ( delimitačním 
protokolem). Generální opravy budovy, nákladné rekonstrukce spolu s kontrolní funkcí, vyplývající ze statutu 
zřizovatele, zůstanou v kompetenci města. Ostatní hospodářské a organizační záležitosti přejdou do kompetence 
ředitelství školy.   
Dále  bude vystavena Zřizovací listina ZŠ Kuřim- Jungmannova, jako příspěvkové organizace, jejíž součástí by, 
mimo jiné, měla být dohoda, ve které by měla být specifikována práva a povinnosti ke svěřenému majetku. 
Návrh zřizovací listiny je jednou z příloh. 

V návaznosti na usnesení RM č. 313/2002 je předkládán návrh na zřízení dalších dvou příspěvkových 
organizací: 

1) „Mateřská škola Kuřim I“ – s tím, že do této budou delimitovány současné organizační složky obce: 
MŠ Zborovská, MŠ Otevřená a MŠ Jungmannova 

2) „Mateřská škola Kuřim II“ – s tím, že do této organizace budou delimitovány současné organizační 
složky obce: MŠ Komenského, MŠ Podlesí a tato organizace v případě dohody s obcí Jinačovice, 
zastřeší i MŠ Jinačovice 

 
S nabytím účinnosti Zák 284/2002 Sb. dochází k podstatným změnám v kompetenci obcí ve vztahu ke školským 
zařízením, mimo jiné obcím tento zákon ukládá povinnost transformovat školská zařízení t.č. organizační složky 
obce, na příspěvkové organizace. V Kuřimi je pět mateřských škol a protože, je zřízení pěti nových organizací 
zjevně nehospodárné, bylo jednáno s ředitelkami jak situaci řešit. Na základě tohoto jednání je předkládán návrh 
na zřízení pouze dvou organizací, které budou zastřešovat jednotlivá zařízení. Obě organizace by měly vlastní 
kuchyni a počet tříd minimálně pět, což je podmínkou, aby ředitelka mohla mít svého plnoprávného zástupce. 
K jednání zastupitelstva předkládáme také zřizovací listiny těchto dvou příspěvkových organizací a po jejich 
schválení rada v souladu s legislativou vyhlásí konkurzy na obsazení ředitelských funkcí. 
 Vzhledem k výše popsaným změnám je třeba pro další řízení ve věci právních subjektů MŠ v Kuřimi 
zrušit a následně zařadit jako součásti a odloučená pracoviště ty MŠ, které budou přiřazeny k „hlavní MŠ“, na 
které bude sídlo a ředitelství právních subjektů.  
V případě „Mateřské školy Kuřim I“ navrhujeme, aby sídlo právního subjektu bylo na MŠ Jungmannova a MŠ 
Otevřená a MŠ Zborovská byly zrušeny a zařazeny jako součásti a odloučená pracoviště MŠ Jungmannova. 
V případě „Mateřské školy Kuřim II“ navrhujeme, aby sídlo právního subjektu bylo na MŠ Komenského a MŠ 
Podlesí  byla zrušena a zařazena jako součást a odloučené pracoviště MŠ Komenského.  
Pro zrušené mateřské školy to bude znamenat, že budou vyloučeny ze sítě škol a jejich kapacity a majetek 
přejdou do nově vzniklých právních subjektů ( i v případě nových právních subjektů dojde mimo jiné ke změně 
zařazení do sítě škol ). 
         Předkládá: RNDr. I.Poledňák 

Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková  
Poznámky: 
Dr.Poledňák - tyto návrhy jsou dohodou mezi městem a ředitelkami MŠ a ZŠ Kuřimi a Jinačovic. 
Na jednání ZM byla přítomno i ředitelka MŠ Jinačovice : 

– pokud by se  školka v Jinačovicích nepřiřadila ke Kuřimi, nemohla by existovat. 
Změny : ve zřizovacích listinách budou jiné termíny ukončení a zahájení působnosti, k „MŠ II“ bude přiřazena 

školka v z Jinačovicích. 
Jiří Brabec - jaká bude pravomoc nových ředitelek vůči „podředitelkám“ ? 
Dr.Poledňák - ředitelka si může jmenovat 1 svého  zástupce. Charakter a rysy jednotl. školek by byl zachován. 
Jiří Brabec - jaký vliv  bude mít přičlenění Jinačovické školky  na rozpočet města ? 
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Dr.Poledňák – Osobní a věcné výdaje hradí stát, provozní výdaje bude platit  město Jinačovice. 
 
Přestávka : 19:50 – 20:10 hodin. 
 
 

9. Služby města Kuřimi – společnost s ručením omezeným  (příloha 16A) 
 
Přijaté usnesení : 1115/2002 - ZM schvaluje  založení společnosti s ručením omezeným „ Služby města 

Kuřimi s.r.o.“  se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, ve 100% vlastnictví Města Kuřimi, se 
základním kapitálem 200.000,- Kč, s předmětem činnosti dle přílohy a jednatelem 
společnosti  Ing.Ladislavem Tomšů. 

Hlasováno : pro 11 
 
Návrh Zřizovací listiny jsou v příloze. 
 
S.R.O. – ano či ne 
1. Proč s.r.o. 
Služby města Kuřimi jsou v současné době příspěvkovou organizací a tudíž zákonem omezeny ve vytváření 
zisku,resp. s jeho nakládáním. Příspěvek města jako zřizovatele na činnost firmy činí ročně symbolických 
1000,00 Kč, takže SMK celý chod zabezpečují z  vlastní činnosti. I přesto dle ukazatelů jednotlivých let jsou 
schopny podnikáním zisk vytvářet. 
Přechod organizace na společnost s ručením omezeným umožní reorganizací firmy zvýšit výkonnost firmy,snížit 
její náklady a stát se konkurence schopnou na trhu práce. 

 
2. DPH a jeho vliv na město 
Přechodem  z příspěvkové na s.r.o. se organizace stane zároveň plátcem DPH, což v praxi především znamená, 
že dojde ke snížení nákladů na vstupech. Na straně druhé firma bude nucena k cenám účtovat DPH, a to ve 
většině případů ve výši 5%. Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje volnou tvorbu cen, není nutno, aby 
v jednotlivých případech k výslednému navýšení došlo. Tedy ve vztahu k městu žádné finanční navýšení 
neočekávám. Zjednodušeně např., jestliže město v současné době platí SMK za jednotku práce 105,00 Kč bude 
po přechodu firmy na DPH platit 100,00 Kč + 5% DPH, tedy výsledných 105,00 Kč. 
Jestliže jiný zákazník (plátce DPH) doposud platí 105,00 Kč, bude platit 105,00 Kč + 5% DPH, tudíž ani on 
nemusí nezbytně zaznamenat navýšení cen. 

     
3. SRO a majoritní vlastnictví 
SRO může být založena minimálně jedním, maximálně padesáti společníky. Ve všech případech je ovšem dobře, 
aby město bylo vlastníkem majoritním, protože v tomto případě si zachová vliv na činnost firmy, cenovou 
politiku, politiku zaměstnanosti atd. 

Jako nejvhodnější vidím varianty       a) město – jediný vlastník  
                                                             b) město – 75%  +  ředitel – 25% 

V případě a) město rozhoduje o dalším směru vývoje firmy samo, ale zároveň se samo podílí na zisku či ztrátě 
V případě b) se na všem podílí daným poměrem s druhým společníkem, ale zůstává většinovým vlastníkem a 
tudíž má hlavní slovo v rozhodování o výše uvedených aspektech. Společník je osobně zainteresován na 
vytváření zisku firmy. 

 
4. Představa o další činnosti 
Základní představou o vývoji firmy je především potřeba obměny vozového parku firmy, protože technika je 
dosluhující a je nutno stále více investovat do zabezpečení její provozuschopnosti. 

Dalším nutným krokem je rozšíření podnikání o další činnosti (tj. např. správa hřbitova, správa 
veřejného osvětlení, štěpkování dřevního odpadu), zkvalitnění práce a vyšší využití techniky a  pracovní 
doby,uzavření komplexních smluv se stávajícími zákazníky na dodávky všech námi prováděných prací, rozšíření 
činnosti směrem k novým zákazníkům . 

Finanční prostředky vynakládané zřizovatelem na provedení prací v obci  jsou nejlépe zhodnocené, 
jestliže je vydá za stejnou práci  vlastní firmě, protože část prostředků se zřizovateli vrátí formou zisku firmy. 
Je nutno co nejdříve přejít z formy nárazového zadávání prací k pravidelnému plánovanému provádění činností, 
aby se co nejvíce využila kapacita firmy bez zbytečného navyšování počtu zaměstnanců. 
Navrhuji v návaznosti na rozpočet města  zpracovávat roční plán prací pro město rozčleněný do jednotlivých 
ucelených časových úseků . 
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Dále je nutno vytipovat vhodné oblasti v katastru města pro další rozvíjení činností firmy. Stávající prostory  
jsou nedostačující jak pro parkování techniky tak i pro zřízení nových provozů. Uvažujeme především o 
sklenářství a třídění a lisování plastů. 

Předkládá: Ing. M. Kotek 
Vyřizuje: Ing. L. Tomšů 

Připomínky: 
Dr.Poledňák  - rada města transformaci SMK na spol. s r.o. projednala a naznala, že by to byla  vhodnější forma 

než  jako příspěvková organizace. 
 Kroky: 1. Založení 
         2. Notářský zápis 
Ing.Krupica – co to přinese ? SMK se stanou se plátci DPH, což by mohlo přinést problémy – zvýšením ceny o   

22% DPH by se mohli stát  nekonkurenceschopni. Žádá, aby ředitel  v tomto  smyslu vypracoval 
rozvahu. 

Dr. Holman – žádá při rozhodování o transformaci SMK přítomnost na jednání ředitele SMK. 
 
 
 
Návrat k bodu  jednání čís. 5. - Výstavba města, investice 
 
5.4. Výstavba opěrné zdi v ul. Podhoří (příl.č. 17) 
 
Přijaté usnesení :  1116/2002 - ZM souhlasí  s výstavbou opěrné zdi na pozemcích parc.č. 950 a 951 k.ú.Kuřim 

v ulici Podhoří za cenu dle nabídky  firmy D.I.S., s.r.o., Brno, Jelínkova 14, ve výši 419.000,- 
Kč. 

Hlasováno : pro 10 (Dr.Marek se vzdálil v 20:30 hod) 
 
Jedná se o  výstavbu zdí, se kterými se původně nepočítalo, ale které jsou potřebné pro zajištění stability 
komunikace. Cena vychází z dodatečně zpracované projektové dokumentace a z nabídky fy D.I.S. 
 
         Předkládá : Ing.Miloš Kotek 
         Vyřizuje : o.výst. 
 
 
 
5.5. Oprava  kanalizač. přípojek v Legionářské ul. (příl.č. 17) 
 
Přijaté usnesení : 1117/2002 - ZM souhlasí s výměnou veřejných částí kanalizačních přípojek  pod budovanou  

komunikací  v ul. Legionářská za cenu  do 315.000,- Kč 
Hlasováno : pro 10, 1 zdrž. 
 
Při stavebních pracech  v ulici Legionářské byl zjištěn velmi špatný technický stav veřejných částí kanalizač.  
přípojek (většinou poškozené betonové potrubí). Předkladatel navrhuje výměnu potrubí pod budovanou 
komunikací, aby se předešlo haváriím, které by si vyžádaly zásah do nově zbudované vozovky. 
Kryto rozpočtem. 
         Předkládá : Ing.Miloš Kotek 
         Vyřizuje . o výstavby 
Poznámka: 
Ing.Kotek – cena posouzena jako oprávněná, kryto z rozpočtu - z rek. ul.Dr.Vališe (konečná cena z VŘ vzešla o 

0,5 mil nižší). 
 
 
 
Návrat k bodu 5.3., bod 4) – výstavba autobusové zastávky u polikliniky 
 
Dr.Holman – navrhuje stavbu odložit – není to plánovaná akce, rozpočtovaná cena je vysoká. Chce cenu  

konzultovat s jiným projektantem. 
Hlasováno o tomto bodu : pro 4, pro 2, zdrž. 4 - neschváleno 
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10. Různé 
 
10.1. Otevřený dopis – Kuncovi (příl.č.18) 
 
Přijaté usnesení : 1118/2002 – ZM schvaluje (na základě stížnosti č. j. 4539/2002) slevu na nájemném ve výši 

10% z důvodu výstavby  půdních bytů na bytovém domě Školní 851 – 853 těm nájemníkům, 
jejichž žádosti nebylo vyhověno . 

Hlasováno : pro 11 
 
Paní Alžběta  Kuncová  z byt. domu Školní 851 zaslala stížnost, že jí a několika dalším nájemníkům z bytů 851 
– 853 nebyla poskytnuta sleva na nájemném z důvodu výstavby podkrovních bytů na předmětném domě. 
 
         Předkládá : Ing.Miloš Kotek 
         Vyřizuje: MSBK 
Po krátké diskuzi dohodnuto, že těm nájemníkům, jejich žádosti o slevu na nájemném nebylo vyhověno, bude 
sleva poskytnuta a to ve výši 10%. 
 
 
 
10.2. Příspěvek Kuřimi k likvidaci následků povodní v Čechách r. 2002 
(příl. č. 19) 
 
Přijaté usnesení : 1119/2002 - ZM schvaluje převod 1.000.000,- Kč do veřejné sbírky „Ve prospěch  

postižených  záplavami“, vyhlášené usnesením RM čís. 358/2002 a zahájené Rozhodnutím 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. OLP/VS-O/9/02/Lu dnem 20. srpna 2002. 

 
Přijaté usnesení : 1120/2002 – Zastupitelstvo Města Kuřimi schvaluje záměr města věnovat výtěžek sbírky 

některému pověřenému městu, jehož region byl postižen povodněmi s tím, že obdarované 
město  zajistí rozdělení částky mezi občany regionu, kteří rekonstruují, nebo znovu staví 
svá obydlí, poškozená povodněmi. 

Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 11 
 
Rozsah povodní letošního léta je takový, že nezbývá městu než chopit se, obdobně jako před 5 lety, důstojného 
dílu odpovědnosti a vynaložit úsilí  ku pomoci postiženým. 
 rada města na mimořádném zasedání dne 13.8. vyhlásila  veřejnou sbírku a krajský úřad  stanovil její 
počátek na 20.8. Na pracovním jednání členů ZM v neděli 18.8. bylo zvažováno několik způsobů pomoci bez 
výrazného přitakání některé z variant.  
 Způsob, který město zvolilo v r. 1997, tedy přímá pomoc konkrétním lidem koordinovaná místní 
samosprávou obce Lobodice byla jistě nejúčinnější, avšak byla administrativně i personálně náročná a 
vyžadovala více vzájemné důvěry v kuřimském zastupitelstvu, než je jí v této chvíli k dispozici. 
 Předkladatel po zvážení situace navrhuje, aby město z výtěžku sbírky hradilo přímé náklady  na pomoc 
a další, podstatnou část, věnovalo některému městu pověřeného výkonem státní správy III. stupně, které smluvně 
zaručí, že peníze převede těm občanům, kteří opravují, či znovu staví své trvalé bydlení. 

 Dále  bylo již ve věci učiněno: 
- Jednotka dobrovolných hasičů je v trvalé pohotovosti vybavena čerpadly a nyní i el. agregátem, 

zapůjčeným  spol. Investa. Jsou připraveni vyjet na určené místo a pomoci při čerpání vody ze 
zatopených objektů. Kontakty na Kuřim jsou předány krizovým štábům v postižených oblastech. 
Štáby o tuto zatím neprojevily zájem. 

- Bylo nakoupeno a v postižené Soběslavi odevzdáno za cca 22 tis. čistících prostředků 
- Ve středu 21.8. (nebo v pátek) podnikne vedení města rekognoskační jízdu do Čech k vyhledání 

vhodné obce pro soustředěnou kuřimskou pomoc. 
Předkládá a vyřizuje : RNDr.I.Poledňák 

Připomínky: 
M.Uchytil – navrhuje poskytnout pomoc „nějaké konkrétní obci“ a ne „obci pověřené“, které by pak peníze 

následně přerozdělila. Obává se,  že peníze by zůstaly jen v této pověřené obci. 
Dr.Poledňák - informoval, že zřejmě zítra odjíždí spolu s Ing.Kotkem do postižených míst nabídnout svoji 

pomoc přímo obci. 
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Návrat k bodu  čís. 2 -  Finanční záležitosti 
2.5. Rozpočtová opatření     ( příl.č. 4A ) 
 
Přijaté usnesení : 1121/2002 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 7 k rozpočtu města Kuřimi pro rok 2002 

dle přílohy - se změnami. 
Hlasováno : pro 11 
 
Předkládána rozpočtová opatření,dle přiložených žádostí správců kapitol. 
O jednotlivých bodech  RO hlasováno samostatně – viz níže. 
 
420. výdaje - zimní údržba –  
Odbor výstavby požádal o navýšení rozpočtu v této oblasti, předkládáno opakovaně 
Hlasováno : pro 7, proti 2, zdrželi se 2 - neschváleno 
 
energie – 
 Pro zjednodušení a zpřehlednění evidence nákladů a spotřeby energií je ZM předkládáno rozpočtové opatření, 
které slučuje veškeré energie placené městem pod jeden závazný ukazatel, dle druhu energie ( voda, pára, plyn a 
elektrická energie).Znamená to,že ze závazných ukazatelů,které položku energií obsahovaly byly tyto položky 
vyňaty a vysoučtovány do samostatného závazného ukazatele.Toto rozpočtové opatření nemá dopad na výši 
rozpočtu. 
Hlasováno : pro 7, proti 4 - neschváleno 
 
120. výdaje – mzdy -  
1.3.2002 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 67 ze dne 11.2.,kterým se mění výše tarifů mezd mimo jiné i u 
zaměstnanců  obcí. Toto navýšení je v průměru 11 % a má následující vliv na rozpočet města: 
položka mzdy se zvyšuje o                    700 000 Kč 
položka soc.pojištění se zvyšuje o        182 000 Kč 
položka zdrav.pojištění se zvyšuje o       63 000 Kč 
U zaměstnanců se mění pouze tarifní složka platu,ostatní zůstávají beze změny. Jelikož s částečným navýšením 
Bylo počítáno již při tvorbě rozpočtu, nyní je třeba navýšit rozpočet následovně: 
Výdaje    ř.120 osobní výdaje   + 480 000 Kč 
Výdaje    ř.590 rezerva    -  480 000 Kč   
Hlasováno : pro 7, proti 4 - neschváleno 
 
580. výdaje – investiční akce 
viz. materiál změna plánu investic – bod 1) 
pro letošní rok plánováno s náklady cca 5 000 000 Kč 
Změna : RO  činí 6.000 tis. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
20. výdaje – půjčky na bytovou výstavbu 
Bude zúčtováno s bytovým fondem – viz. samostatná příloha. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
90.  a 60. výdaje - KD Podlesí a mateřské školky 
Jedná se o přesun rozpočtových prostředků z KD Podlesí na MŠ Podlesí – jedná se o stejnou budovu – budou 
hrazeny nátěry oken.viz. příloha 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
350. výdaje – místní komunikace 
Jedná se o navýšení rozpočtové kapitoly komunikace na základě usnesení RM 332/01 – studie dopravní 
obslužnosti v lokalitě Pod Zárubou – viz. příloha. Na základě výběr. Řízení (viz bod 5.2.) povýšení o 220 tis., 
800 tis.již rozpočtováno dříve. 
Hlasováno : pro 10, proti 1 - schváleno 
 
40. výdaje – bydlení – neinvestiční náklady 
Navýšení položky platba daní – jedná se o platby daní z převodu nemovitosti za prodané byty ( prodalo se jich 
více,než se očekávalo ) – 200 000 Kč již proplaceno, dalších 200 000 Kč jako rezerva pro druhé pololetí – viz. 
samostatná příloha. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
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470. výdaje – nákup pozemků 
Jedná se opět o úhradu daně z nemovitosti za prodané pozemky – předpoklad do konce roku – 600 000 Kč – viz. 
samostatná příloha. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
39. příjmy pojmenované  
29.8.2002 vyprší splatnost povodňových dluhopisů zakoupených v roce 1997 ve výši 1 000 000 Kč 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
17b. příjmy – investiční dotace 
V minulém týdnu byla na účet města připsána první část dotace na přestavbu MěÚ na úřad 3. stupně ve výši        
5 mil. Kč. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
240. výdaje – humanitární pomoc 
Město hodlá věnovat 1.000.000,- Kč z rozpočtu města jako humanitární pomoc vybrané obci (obcím) ke snížení 
následků letošní povodně. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 

    Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
Různé připomínky 
 
Ing.Fikar ( z veřejnosti) – zdůvodňoval, proč podal odvolání proti stavebnímu řízení výstavby nám.1. května : 

nesouhlasí s tím, aby  nájemníci měli „komunikaci“ přímo pod balkóny. Chtěli vést kolem 
polyfunkčních domů pochůzný chodník v šíři 1,5 m. Nepodali jsme odvolání proto, že bychom městu 
nepřáli náměstí. 

Ing.Kotek – Pokud mluvíte upřímně, stále se nabízí možnost, že město vyjme pojížděný chodník ze stavebního 
povolení, vy stáhnete odvolání a stavba náměstí může začít ještě tento měsíc. 

Ing.Fikar -  nevěřím Ing.Kotkovi,  odvolání  by už  mělo být na OKÚ. 
Ing.Kotek - odvolání je stále na MěÚ, je možné ho stáhnout. Odpovězte jednoznačně, zda nabídku přijímáte. 
Ing.Fikar – nesouhlasím s tím, aby byl na náměstí vodní prvek (od.p.Opočenského) od člověka podezřelého 

z pedofilie.  
Nestáhne své odvolání proti stavebnímu řízení. 

Ing.Kotek – Myslím, že je zřejmé kdo jak mluví upřímně.  
 Dále seznámil přítomné s žádostí Ing. Fikara o vybudování komunikace z opačné strany domu a 
vysvětlil záměr města v souvislostech.  

 
Jiří Brabec (MSCKD, Zlobice) 

Předal starostovi 5 CD nahrané na „Zahradě písničkářů“  
- Budou mít volební strany prostor v kabelové  televizi? 

Dr.Poledňák – předpokládá, že umožní-li to platná legislativa, budou předvolební šoty  ve stejném mechanizmu 
jako v minulých volbách. 
 
 
Dr.Holman – navrhuje využití plakátovacích ploch 1 měsíc před volbami – zdarma. 
Návrh usnesení : ZM schvaluje, aby městské  plakátovací plochy byly po dobu 1 měsíce před konáním voleb 

užívány bezplatně 
Po diskuzi předkladatel návrh  stahuje. 
 
Jaroslav Svítil (z veřejnosti) žádá, aby město finančně podpořil trenéry mládežnických sportovních klubů. 
Dr.Holman – připomněl, že je možné si  požádat o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
p.Kadlec – metodika komise „Fondu“ takovéto příspěvky (apanáž trenérům) neumožňuje. Příspěvek se 

poskytuje na činnost odd., nebo na konkrétní sportovní nebo kulturní akce. 
Ing.Kotek - nikdo z trenérů prozatím o příspěvek nepožádal, doporučuje požádat komisi aby vypracovala 

koncepci příspěvků trenérům-vedoucím. 
Jiří Brabec – domnívá se, že tyto odměny by mohlo poskytovat samo město. 
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Starosta vyzval návrhovou k rekapitulaci přijatých usnesení. 
P.Vodka přečetl přijatá usnesení a následně hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
 
 
V Kuřimi dne 20.8.2002 
Zapsala: Dana Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Ing.Miloš Krupica         Ing.Hana Novotná 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
1,1A,B   Majetkoprávní úkony, grafic. příloha 
2,2A Majetkoprávní – nabytí p.č. 950 a 951 
3,3A-D Družstevní byty v lok. Sv.Ján – schválení dal. žadatelů 
4,4A Rozpočtová opatření 
5,5A Výsledky hospodaření města  k 30.6.02 
6 Příspěvek na koncert 
7,7A Smlouva o příspěvku  na inv. Kuřimka-Kuřim-opěrné zdi 
8 Podnikatelské oboly 
9 FRB 
10,10A Půjčky na podporu bydlení 
11,11A Zpráva o přípravě stavby Úpravy nám.1.května 
12,12A Změny plánu investic 
13,13A Veřejnoprávní smlouva 
14 Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou   působností 
15,15A-D  Udělení právní subjektivity 
16,16A SMK – s.r.o. 
17 Investiční výst. 
18,18A p.Kuncová - stížnost 
19 Příspěvek Kuřimi k likvidaci  následků povodní v Čechách 
20 Dopis Ing.Fikara – otevřený dopis z 2.8.2002 
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