
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 10/2001  konaného dne 19.11.2001 
 

Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 

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.Frant.Veselý – tajemník MěÚ Kuřim 

 
Omluveni : MVDr.Lenka Horáková  
 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : Mgr.M.Vičar a p.M.Kotek st. 

       Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise: Ing.M.Krupica a V.Zejda  

     Hlasováno : pro 9 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 17:00  hodin v Klubu důchodců, Kuřim, Popkova 1006, po zahájení se dostavil na 
jednání ZM P.Vodka. 
Na jednání je přítomno  10 členů -  zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 
Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony  a bytová agenda 
2. Převod televizního kabelového rozvodu do majetku MTCK, spol. s r. o. 
3. Finanční záležitosti - Výsledky hospodaření bytových fondů k 30.9.2001, Návrh 

rozpočtového opatření, Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. –3. tříd ZŠ 
v Kuřimi, Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – manž. Strážnických, 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - na zhotovení prodloužení 
stávajícího vodovodu  Na vyhlídce, Fond rozvoje bydlení  

4. Různé – Podnikatelské oboly, Periodická a celoroční údržba VO v Kuřimi-komise, 
Založení družstva s Moravskou stavební – Invest, a.s., Informace o 
probíhajících investičních akcích,  Objekt na ul. .Farského  čís. 481 

 
Program schválen  všemi 10 přítomnými. 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony  a bytová agenda 
 
1.1.  
Alena Hájková, Šmeralova 741, Kuřim – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 3397 
k.ú.Kuřim k zajištění příjezdu ke garážím (příl.1) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim o výměře cca 120 m2 Ing. 

Aleně Hájkové, Kuřim, Šmeralova 741 k zajištění příjezdu  ke garážím za cenu dle 
znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti a  zřízení bezúplatného věcného břemene pro oprávněné město 
Kuřim, příp. jím pověřené správce sítí 

Hlasováno : pro 8, proti 2 (Dr.Holman a Ing.Krupica) – návrh neschválen 
 

 1



 
Usn. ZM číslo 1166/2001 ze dne 8.10.2001 byl Ing. Hájkové schválen záměr na adresný odprodej části pozemku 
parc.č. 3397 k.ú.Kuřim k zajištění příjezdu ke garážím za cenu dle cenového předpisu. Schválený záměr byl od 
10.10. po dobu 15-ti dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru eviduje správní odbor 2 
připomínky a to firmy CORIMEX, s.r.o., zast. p. Stohlem a MTCK spol. s r.o. Fa CORIMEX  byl schválen 
prodej sousedního pozemku parc.č. 3396 k podnikatelským aktivitám. Při výstavbě počítá s přeložením VN do 
země a ke stávající trafostanici bude nutné položit kabel napříč parcely (cesty), o kterou Ing.Hájková žádá. Toto 
prosí zohlednit  jako věcné břemeno pro oprávněnou JME a.s. Rovněž je třeba zohlednit připomínku MTCK 
s.r.o. Kuřim, neboť trasa kabelové televize vede po hranici pozemku, který má být Ing.Hájkové odprodán. 
Jakákoliv porucha (což při kvalitě díla kabelových tras TKR je možné kdykoliv a kdekoliv) by byla značně 
zkomplikována při převodu vlastnictví dnes obecní cesty do soukromého vlastnictví. MTCK spol. s r.o. 
s prodejem nesouhlasí.  
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová 
Diskuze: 
Dr.Holman – navrhuje cestu neprodávat.  

Jde o to, aby měla Ing.Hájková zabezpečen přístup do své garáže a tím, že bude cesta nadále  jako 
veřejné prostranství, nemusí mít obavy, že by  v budoucnu měla nějaké problémy s přístupem do 
garáže. Navíc, pokud bude pozemek veden jako komunikace, musí ho  město udržovat  a nechat  
průjezdnou. 

Dr.Poledňák - komunikace je jednoúčelová, jen pro přístup do garáže. 
Ing. Hájková  se obává,  aby město v budoucnu tento pozemek neprodalo. 
V.Zejda  - j v katastru veden jako komunikace? 
Dr.Holman  - to nevím, ale tak o tom hovořila p.Němcová  ze správního odboru. 

Dr.Holman podáví protinávrh – hlasovat  o nechválení prodeje. Následně svůj  návrh na hlasování  
stahuje.  

Prodej pozemku nebyl  schválen  z důvodu, že  se jedná o veřejnou komunikaci. 
 
 
1.2.   
Sobocikovi, Brno, Kozí 12 – žádost o doprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1200/2001 - ZM schvaluje budoucí odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci  

parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 220 m2 manž. 
Sobocikovým, Brno, Kozí  12 k rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku 
s podmínkou  úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu  
nemovitosti. Budoucí odprodej je podmíněný nabytím části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834,1835 k.ú.Kuřim do majetku 
města od stávajících vlastníků za účelem přeložky cesty. 

Hlasováno : pro 10 
 Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Usn. ZM číslo 1173/2001 ze dne 8.10.2001 byl schválen adresný záměr na budoucí odprodej části pozemku 
(PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim o vým. cca 220 m2 manž. Sobocikovým k rozšíření zahrady. Schválený záměr byl 
od 10.10.2001 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. V této lhůtě  byly x nebyly ke schválenému záměru podány námitky 
nebo připomínky. Podmínkou odprodeje části PK 2502/1 k.ú.Kuřim manž. Sobocikovým je nabytí části 
pozemků PK 1834,1835 do majetku města za účelem přeložení stávající cesty. 
Závěr jednání manž. Sobocikových  s vlastníky výše uvedených pozemků není dosud SO znám. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová 
Poznámka: 
Dr.Poledňák - prozatím nebyl prodej schválen všemi vlastníky,  takže zřejmě ke směně a přeložce cesty vůbec 

nedojde. 
 
 
 
 

 2



1.3.  
Miroslav Duda, Kuřim, Nádražní 1260/42  - žádost o prominutí poplatku z prodlení za 
neuhrazené vyúčtování služeb za roky 1996 a 1997 (příl.2A) 
 
Přijaté usnesení : 1201/2001 - ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 15.000- Kč k bytu 

č.p.1260/42 na ul.Nádražní 1260 v Kuřimi manželům Martě a Miroslavu Dudovým za 
neuhrazené vyúčtování služeb roku 1996 a 1997 za podmínky, že zbylé dlužné penále 
zaplatí do 1.2.2002. 

Hlasováno : pro 10 
          Termín plnění : 1.2.2002 

         Zodpovídá: SO 
 
Manželé Marta a  Miroslav Dudovi jsou dle nájemní smlouvy na dobu neurčitou ze dne 18.2.1993  uživateli  
bytu 1+1 na ul.Nádražní 1260/42. Za vyúčtování služeb v  roce 1996 a 1997 dlužili Městské správě bytů Kuřim 
s.r.o celkem 14.100,- Kč. Na základě pravomocného platebního rozkazu Okr.soudu Brno-venkov v průběhu 
letošního roku dlužné vyúčtování splatili. Ke dni poslední splátky vyměřila MSB Kuřim s.r.o.  poplatek 
z prodlení ve výši 26.747,- Kč. Dne 17.10.2001 se pan Miroslav Duda dostavil na Městský úřad, kde zaplatil 
vynaložené náklady řízení na vymožení pohledávky ve výši 500,- Kč. Současně požádal Radu města o prominutí 
veškerých poplatků z prodlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o dluh vůči Městu Kuřim vyšší než 20.000,- Kč, 
postupujeme dle ustanovení § 85 odst.e) zák.č.128/2000 Sb. o obcích jeho žádost Zastupitelstvu města.  
Byt v současné době spravuje firma Ivan Augustin-INVESTSERVIS. Dotazem jsme zjistili, že na bytě neváznou 
žádné dluhy.  

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                                                     Zpracovatel: L. Schneiderová 

Diskuze, změny: 
Dr.Holman - jak  v těchto případech dosud město postupovalo ? 
Ing.Kotek  -  každý případ je posuzován individuelně, záleží na  aktuální situaci rodiny. Ale pokud byl dohodnut 

a  plněn splátková kalendář, město přistupuje k částečnému, nebo úplnému prominutí penále (s 
tím, že dluh sám je splacen). 

Dr.Poledňák -  navrhuje  odpustit 15 tis, a zbytek penále doplatit do února 2002. 
 
 
1.4.  
Podlesí B6.1.  - nabídka realitním kancelářím (příl.8) 
 
Přijaté usnesení : 1202/2001 - Město Kuřim v rámci veřejné nabídky na odprodej stavebních pozemků 

v lokalitě B6.1. Podlesí  nabízí realitním kancelářím možnost uzavřít na jeden rok 
smlouvu o budoucím převodu pozemků č. 18, 17 a 20 jejich budoucímu klientovi za 
podmínky úhrady zálohy 3,5% ceny pozemku (inflace) před podpisem smlouvy. Město 
v období platnosti smlouvy umožní budoucím stavebníkům vedení stavebního řízení, avšak 
nedovolí zahájit stavbu. V případě, že se prodej v době platnosti smlouvy nerealizuje, 
částka zaplacená před podpisem smlouvy propadne ve prospěch města. 

Hlasováno : pro 10 
 Termín plnění : 30.11.2002 

  Vyřizuje : SO 
   
 
Z celkem 13 pozemků ve vlastnictví města jsou t.č. prodány tři a čtvrtý pozemek bude uhrazen cca do 25. 
listopadu. Město inzeruje nabídku obvyklým zveřejněním, občas v tisku a zejména účinná se ukázala prezentace 
na „Seznam – reality“, není však od věci zkusit i další způsoby vyhledávání klientů. Na město se obrátila realitní 
kancelář Zbyněk Kališ s návrhem na zasmlouvání několika pozemků na jeden rok, aby ve spojení s nějakou 
stavební firmou, mohla nabízet domky „na klíč“. Pro tento způsob jsou navrhovány tři pozemky – 16,17 a 20. 
V případě, že s k akci přihlásí více firem bude proveden výběr obálkovou metodou (kdo je ochoten zaplatit větší 
zálohu)  

  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO 
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Diskuze, změny: 
Dr.Poledňák - z důvodu   dnes projeveného zájmu o pozemek  č.16, navrhuje namísto něho nabízet  přes RK  

pozemek č. 18. 
Dr. Holman - vzhledem k nižším, než – li plánovaným příjmům města z prodeje pozemků,  navrhuje, aby do 

rozpočtu na r. 2002 bylo počítáno s nižší, reálnou částkou, nebo učinit takové kroky, které by  vedl 
k prodeji  předmětných pozemkům na Podlesí. Rozborem pověřuje  finanční komisi. 

Dr.Poledňák - jako jediná efektivní cesta se prozatím ukázala  nabídka v  „seznam reality“. 
Dr.Holman - je zvažována možnost, že  by pro nás prodej  obstarala  nějaká větší realitní kancelář? 
Dr.Poledňák.- zvažováno bylo, ale RK žádají   výhradní zastupování a to prozatím nechceme. 
 
 
1.5.  
Josef Uchytil, Radostín nad Oslavou 245 – nabídka daru – pozemky parc.č.3198/43, 
3198/44 k.ú.Kuřim – lokalita RD B6.2 Podlesí (příl.9) 
 
Přijaté  usnesení : 1203/2001 - ZM schvaluje nabytí pozemku parc. č. 3198/43  o výměře 73 m2 a pozemku 

parc.č. 3198/44  o výměře 22 m2 vše v k.ú.Kuřim z vlastnictví p.Josefa Uchytila, bytem 
Radostín nad Oslavou do majetku města s tím, že náklady spojené s uzavřením darovací 
smlouvy nese obdarovaný. 

Hlasováno : pro 10 
 
Pan Josef Uchytil nabízí Městu Kuřim do majetku pozemky parc.č. 3198/43 o vým. 73 m2 a poz.parc.č. 3198/44 
o vým. 22 m2. Jedná se o pozemky v lokalitě RD B6.2 Podlesí – viz přiložená situace. Jedná se o pozemek pod 
objektem vodárenského objektu parc.č. 3198/44 – zast.plocha, obj. tech. vybavenosti a parc.č. 3198/43 který 
přiléhá k vodárenskému objektu. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová 
 
 
1.6. 
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení a zajištění provozu a údržby  (příl. 12) 
 
Přijaté usnesení : 1204/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a JMP a.s. o nájmu 

plynárenského zařízení a zajištění provozu a údržby v lokalitě B6.1  Kuřim - Podlesí. 
Hlasováno : pro 10 
 
V rámci sdružení města Kuřimi a firmy BMM – PRO s.r.o., zastoupené Ing. Bojanovskou, vytvořeného 
k zainvestování stavebních pozemků v lokalitě B6.1 Kuřim – Podlesí  probíhá kolaudace jednotlivých rozvodů  
inženýrských sítí ; nyní aktuální NTL plynovodní řad.  
Po technické přejímce plynovodu , tlakové zkoušce a dokončeném kolaudačním řízení bude možné  připojit nově 
vybudovaný plynovodní řad na provozovanou sítˇ. 
Závěrečným nutným úkonem je uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a JMP a.s. o nájmu plynárenského 
zařízení a zajištění  provozu a údržby, která bude předložena do jednání ZM dne 19.11.2001.  

                      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                     Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
2. Převod televizního kabelového rozvodu do majetku MTCK, spol. s r. o.(příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1205/2001 - ZM schvaluje záměr města na splátkový prodej televizního kabelového rozvodu 

včetně příslušenství do majetku Městského technického centra Kuřim, spol. s r.o. 
Hlasováno : pro 9, zdrž. 1(M.Uchytil) 

 
Zodpovídá : SO  
Termín plnění : ihned  

 
Důvodová zpráva: 
Rada města na svém zasedání dne 19.6.2001 přijala usnesení č. 244/2001, kterým doporučuje zastupitelstvu 
města schválit záměr na splátkový prodej televizní kabelové sítě vč. příslušenství do majetku spol. s r.o. MTCK.  
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Citované usnesení bylo přijato na doporučení dozorčí rady MTCK, spol. s r. o., která ve svém vyjádření 
k výsledkům  hospodaření MTCK k 31.12.2000 (příloha 4F) doporučila vlastníku MTCK – Městu Kuřim vložit 
(nejlépe prodat) veškerý majetek související s kabelovou televizí do majetku MTCK, čímž dojde k soustředění  
veškerých informací o kabelové televizi do jedné evidence, jednotné  odpovědnosti a jedné rozhodovací 
pravomoci – RM, uvádí se ve v doporučení dozorčí rady. 

Vztah mezi městem Kuřim a MTCK, s.r.o. je nyní ošetřen nájemní smlouvou, podle které město 
pronajímá kabelový rozvod MTCK a tato společnost ho za úplatu (nájemné) provozuje. Vedle tohoto vztahu 
město každoročně investuje své finanční prostředky do rozvoje TKR.         

Účelem navrhovaného kroku je dosáhnout zjednodušení vzájemných vztahů mezi městem a MTCK a 
zprůhlednění finančních toků. Vznikne tak platforma pro jasné hodnocení činnosti MTCK, zejména jejich 
hospodářský výsledků, když předmět činnosti této společnosti je ryze podnikatelský. 

Městu by se prostřednictvím splátek kupní ceny za TKR postupně vrátily zhodnocené pořizovací 
náklady, které investovalo do výstavby této sítě. Rozvoj sítě TKR pak bude odpovídat finančním možnostem 
společnosti. Tím není dotčena možnost města podporovat činnost firmy vhodnou úvěrovou politikou. Vyžádají-li 
si potřeby města dynamický rozvoj TKR, který nebude možné realizovat z vlastních prostředků společnosti, 
umožňuje navrhovaný model opatřit tyto prostředky pro společnost navýšením základního kapitálu společnosti 
stávajícím majitelem společnosti nebo jiným kapitálově silným partnerem.                        

Transformační postup: 
    0)   Schválení a zveřejnění záměru města převést TKR.  

1) Inventura TKR – nyní probíhá. 
2) Stanovení ceny dle účetní evidence s přihlédnutím k amortizaci či doposud uhrazenému 

nájemnému, případně znaleckým posudkem.  
3) Stanovení splátek kupní ceny a jejich úročení. (Splátky mohou být každoročně upravovány ve 

vazbě na odpisy společnosti – splátka ceny = roční odpisy – s cílem optimalizovat daňový základ 
společnosti. Společnost si totiž může rozložit daňové odpisy  s přihlédnutím k hospodářskému 
výsledku, aby nedosahovala přílišné ztráty ani zisku). 

4) Schválení převodu v zastupitelstvu města. 
5) Souhlas dozorčí rady MTCK, s.r.o. s nabytím TKR dle ust. § 193 obch. zák.  
6) Uzavření kupní smlouvy a řádné zaúčtování provedené transakce.  
7) Případné zřízení věcného břemene městem ve prospěch MTCK odpovídajícího právu vedení TKR 

přes pozemky města, včetně jeho ocenění a zdanění MTCK 5% daní z převodu nemovitosti; 
nepodaří-li se dosáhnout zápisu způsobem obdobným záznamu do 1.5.2005 (zák. č. 110/1964 Sb. a 
zák. č. 151/2000 Sb.).        

Předkládá: Rada města 
Zpracoval: Josef Vozdecký, Petr Vodka   

Poznámka: 
Ing. Krupica – byla ukončena  inventarizace majetku  MTCK ? 
A. Kadlec     –  do 18.12.2001 dle dohody bude hotova. 
 
 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3.1.  
Výsledky hospodaření bytových fondů k 30.9.2001   ( příl. č. 4A  ) 
 
Přijaté usnesení : 1206/2001 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  k 30.9.2001. 
Hlasováno : pro 10 

Termín plnění: 19.11.2001 
Zodpovídá: FO 

 
Bytové fondy skončily k 30.9.2001 s následujícími peněžními zůstatky: 
Středisko PBF:        21 570 160,57 Kč 
Středisko FRB:          2 729 599,19 Kč 
Středisko PFVB:        2 829 357,16 Kč 
Středisko PBV:             -3 892 941 Kč 
Středisko FDŠ:             - 29 340,40 Kč  
Celkem:      23 206 835,52 Kč 
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Pozn.:V rozborech v příloze byly skryty řádky,které nevykazovaly za poslední kvartál žádný pohyb, proto nesedí 
některé součty v minulých letech ( výsledné součty jsou uvedeny správně,chybí jen některé sčítané položky ). 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
 
3.2.  
Návrh rozpočtového opatření   (příl.5) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18: 
  § 2333 pol. 6121    -10 000 000 Kč 
  § 2321 pol. 6121     - 2 000 000 Kč 

§ 3745 pol. 5169       + 500 000 Kč 
        8115     11 500 000 Kč  
Hlasováno : pro 4, proti  4, zdrž.2 -  návrh neschválen 
 
Odbor životního prostředí jako správce kapitoly Veřejná zeleň se obrací na ZM s žádostí o přidělení dodatečných 
finančních prostředků do rozpočtu této organizace.Na zajištění prací v následujících dvou měsících by měla být 
dostačující částka 500 000 Kč.Rozpočet na tento rok byl oproti skutečnosti loňského roku podhodnocený a tento 
rozdíl je pro zajištění údržby veřejné zeleně citelný. Je navrhováno přesunout tyto prostředky z rozpočtové 
kapitoly rezerva. 

Dále je navrhováno přesunout nečerpané prostředky z rozpočtu na výstavbu kanalizace na Podhoří a 
z retenční nádrže ( 10 mil.Kč bude hrazeno z dotace) do rezervy.   
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
Poznámka : 
Dr.Poledňák -  peníze na  posílení kapitoly „Veřejná zeleň“ by se převedly z Podhoří, které se letos neprostaví a 

z  retenční nádrže. 
P.Vodka – 1.chybí  rozbor, proč byl rozpočet na zelen překročen 
     2. žádá  vykrytí  z provozních výdajů 
Dr. Holman – když  odbor ŽP peníze nemá, nemůže investovat. Pokud by byly důvody k přesunu peněz závažné, 

mělo by to být zdůvodněno. 
 
 
 
3.3.  
Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. –3. tříd ZŠ v Kuřimi  (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1207/2001 - ZM schvaluje úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na 

plavecký  výcvik žáků 1. – 3. tříd kuřimských základních škol ve školním roce  2001/2002. 
Hlasováno : pro 10 

Zodpovídá: FO 
Termín plnění: 30.6.2002 

 
Tak jako každým rokem je do ZM předkládán návrh na úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených 
nákladů kuřimských základních škol na plavecký výcvik dětí navštěvujících 1. – 3. třídy. 

 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 

         Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
 
3.4. 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování rozšíření vodovodního 
uličního řadu DN 80  a kanalizačního uličního řadu DN 300 v délkách 63.5 m pro 
novostavbu RD manželů Strážnických v Kuřimi  - za Svatým Jánem (příl.10A-D) 
 

 6



Přijaté usnesení : 1208/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi 
Městem Kuřim a Ing. arch. Pavlem a Ing. Lenkou Strážnickými, Vrchlického 32, Šlapanice. 
Město se bude podílet  50% na nákladech stavby „rozšíření vodovodního uličního řadu DN 
80 a kanalizačního uličního řadu DN 300 v délkách 63.5 m pro novostavbu RD „Za sv. 
Jánem“. 

Hlasováno : pro 10 
                        Termín plnění : 31.12. 2002 
                       Zodpovídá : odbor výstavby 
 
Město Kuřim obdrželo žádost manželů Strážnických  o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení rozšíření 
vodovodního uličního řadu z tvárné litiny DN 80 a splaškové kanalizace z kameninových trub v délkách 63.5 m, 
pro novostavbu RD za Svatým Jánem. Toto rozšíření bude provedeno také pro výhledové napojení dalších 10ti 
nových rodinných domů. Předběžné rozpočtové náklady dle projektu jsou určeny pro vodovodní řad na 140 
100,- Kč, pro kanalizační řad na 260 600,- Kč. 

Město Kuřim – odbor výstavby navrhuje uzavřít mezi investorem stavby a městem Kuřim smlouvu o 
sdružení  a budoucím převodu investic s tím, že město zajistí na své náklady výběrové řízení na dodavatele 
stavby a bude mu smluvním partnerem  ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude financovat přímo a jeho podíl 
bude činit 50 % částky odpovídající sjednaným nákladům. Investor si na své náklady zajistí inženýrskou činnost 
a s plnou mocí města i vodoprávní povolení. Vodoprávní povolení bude vystaveno na město a město bude stavbu 
kolaudovat. Smlouvu s dodavatelem uzavře město poté, co investor složí na účet města 50% částky sjednaných 
nákladů stavby. Do nákladů stavby bude započtena pořizovací cena PD, která činí 18 500,- Kč. O úhradu 
případných víceprací a nebo o úspory na stavbě, sankce , se obě strany podělí rovným dílem.  

Spoluvlastnický podíl na vybudovaných řadech bude činit okamžikem kolaudace pro město 51 % a pro 
investora 49 %. Do třiceti dnů od kolaudace převede investor bezúplatně (darovací smlouvou) svůj podíl do 
vlastnictví města. 

                                         Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                           Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Diskuze k bodu 3.4   a   3.5. 
Starosta podobně vysvětlil přístup města  k oběma případům – k žádosti manž. Strážnických a Jakubcových, 

Prudkových, Hanákových. 
Dr. Holman k bodu 3.5. – pokud má být příspěvek čerpán z letošního rozpočtu,  mělo by být uvedeno,  z čeho to 

město bude hradit. Pokud  podobných případů bude přibývat,  město by si mělo udělat pro příští rok 
představu, kolik by tyto  výkupy mohly v příštím roce  město stát. 

Dr.Poledňák - není mi známo a není v našich silách odhadnout, kolik budeme v příštím roce investovat do 
výkupu infrastruktury. 

Ing. Kotek -  ale v rozpočtu jsou na  infrastrukturu peníze rezervovány. 
P.Vodka    - je v tomto roce v příslušné kapitole ještě rezerva ? 
Dr.Poledňák - domnívám se že ano  a odkup od   manž. Strážnických bude  realizován  až  v r.2002. 
 
V 17:55 se dostavil Dr.Marek – 11 členů ZM. 
 
 
3.5. 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení prodloužení stávajícího 
vodovodu DN 100 v délce 44 m v ulici Na vyhlídce (příl.11 A-C) 
 
Přijaté  usnesení : 1209/2001 - ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Kuřim a 

investory - manžely Jakubcovými, Prudkovými a Hanákovými. Předmětem budoucího daru 
je prodloužení vodovodu v ulici Na Vyhlídce v Kuřimi, v délce 44 m  DN 100.  
ZM schvaluje následné uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se tato mění na smlouvu o 
budoucím úplatném převodu, kde město zaplatí za vodovod smluvní cenu : 50% 
vynaložených nákladů,  max. však celkem 100.000,- Kč, rozděleno jednotlivým investorům 
dle klíče jimi jednomyslně odsouhlaseného. 

Hlasováno : pro 11 
                        Termín plnění : 31.12. 2001 
                       Zodpovídá : odbor výstavby 
 
Město Kuřim obdrželo žádost manželů Jakubcových, Prudkových a Hanákových  o poskytnutí finančního 
příspěvku na zhotovení prodlouženého vodovodního řadu DN 100 v délce 44 m v ulici Na vyhlídce, pro tři 
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novostavby rodinných domů. Spolu s žádostí předložili investoři cenovou nabídku na zhotovení prodlouženého 
řadu ve výši 200 064,-Kč vč. DPH, zpracovanou firmou BUILDINGcentrum–HSV s r.o. na základě projektu 
Ing. Vlasáka. Pro objektivní stanovení nákladů srovnávají provedení prodloužení vodovodního řadu v roce 1999, 
manželů Taüberových, které bylo provedeno v délce 9.33 m o nákladech 93 495,- Kč. Na tuto akci bylo vydáno 
povolení z 24.10. 2001. 

Mezi městem Kuřim a investory byla podepsána dne 24.10.2001 smlouva o uzavření budoucí darovací 
smlouvy, ve které je prodloužení vodovodu předmětem daru,  tato smlouva nabývá platnosti schválením  v  ZM. 
V příloze je doložena kopie této smlouvy. Je navrhováno přispět k výstavbě uhrazením 50% nákladů způsobem, 
že se budoucí darovací smlouva dodatkem změní na budoucí smlouvu o úplatném převodu a město po nabytí 
vodovodu zaplatí celkem 100 tis. Kč jednotlivým investorům rozděleno podle klíče, který si určí sami. 
 

                                        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                          Vyřizuje: Honců Jindra 
Poznámka: 
V.Zejda navrhuje, aby se konečná cena stanovila až po ujasnění skutečných nákladů –  předpokládaný rozpočet  

za 1m je vysoký 
 
 
3.6.  
Fond rozvoje bydlení (příloha č.14 A )  
 
Přijaté usnesení : 1210/2001 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v II.kole 

výběrového řízení v roce 2001 - dle návrhu. 
Hlasováno : pro 11 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky uživateli družstevního domu ze zdrojů  města Kuřim, za 

obdobných podmínek jako FRB 
Hlasováno : pro 3, proti  4, zdrž.4 – návrh neschválen 

 
Termín splnění: 31.12.2001 

 
II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB proběhlo v období od 8.10.2001 do 5.11.2001. Zájemcům 
bylo předáno více než 15 žádostí a kopií vyhlášky o FRB. V termínu byly vráceny tři vyplněné žádosti doložené 
příslušnými doklady. Jedna žádost byla předložena den po termínu.  
 
Návrh: 
1) žadatelům pod pořadovým číslem 1 a 2 poskytnout půjčku v požadované výši (v souladu s vyhláškou) 

součet částek z obou žádostí:  250.000,- Kč 
2) žadateli  č. 3  poskytnout  půjčku  pouze ve výši  50.000,- Kč  na  zateplení  domu,   protože  se  jedná            

o novostavbu – kolaudace v roce 2000, která je již na inženýrské sítě připojena 
3) žadatelka pod č. 4  není majitelkou bytu, proto jí nemůže být půjčka z FRB poskytnuta. S SBD Květnice 

se nepodařilo dojednat, aby o půjčku pro své družstevníky požádali. Pan starosta RNDr. Igor Poledňák 
navrhuje, aby této žadatelce byla půjčka ve výši 50.000,- Kč poskytnuta z prostředků města obdobným 
způsobem jako z FRB. 

4) s žadateli, kteří nepředložili všechny požadované doklady sepsat smlouvu až po předložení požadovaných 
dokladů, nejpozději do 31.12.2001  

 
Shrnutí: 
Z FRB navrhujeme poskytnout celkem: 300.000,- Kč. 
Z prostředků města Kuřim: 50.000,- Kč. 

                                                                Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                        Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena          
Diskuze, změny : 
Dr.Poledňák – v současné době jsme  připraveni  poskytnou půjčku vlastníkům, ale ne  uživatelům družstevního 

bytu,  protože se jedná i o peníze státu.  Ale tuto půjčku by mohlo poskytnou město za 
obdobných podmínek. 

M.Uchytil   – je potřeba, aby družstevníci vytvořili na představenstvo družstvo tlak, aby jim čerpání těchto 
půjček  umožnilo, donutit je spolupracovat  s městem. Proto  předkládaný návrh nedoporučuje 
schválit. 
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Dr. Holman – je věcí družstva (jedná se o jeho majetek), zda ponese za své družstevníky záruky. Pokud je 
nechce nést,  je to jejich věc. 
Nesouhlasí „vytrhnout jeden případ“ z problému - je to nesystémovému řešení, ale navrhuje, aby 
se vytvořil systémový přístup a byl zpracován do vyhlášky.  

 
 
 
4. Různé 
 
4.1.  
Podnikatelský OBOLUS  (příl.7A) 
 
Přijaté usnesení : 1211/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10.005,- Kč pro MŠ Kuřim-

Komenského - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
Hlasováno : pro 11 
  Termín plnění : 31.3.2002 
  Vyřizuje : FO 
 
Dne 15.10.2001  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který  si nepřeje  být  jmenován a  uplatnil  na 
předepsaném  tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 10.005,- Kč pro  MŠ Kuřim–Komenského na úpravu 
školního hřiště a zabezpečení pískoviště. 

                                                                      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                  Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
4.2.  
Podnikatelský OBOLUS (příloha č. 14 B-D )  
 
Přijaté usnesení : 1212/2001 - ZM schvaluje podnikatelský OBOLUS ve výši 30.244,- Kč jako příspěvek na 

opravu komunikace na ulici Tišnovská v Kuřimi  (dle přílohy) 
Hlasováno : pro 11 

Termín splnění: 31.12.2002  
 
Dne 8.11.2001  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který  si nepřeje  být  jmenován a  uplatnil  na 
předepsaném  tiskopise podnikatelský OBOLUS. Vzhledem k tomu, že k datu podání nebyla uhrazena celá část 
daně, kterou je podnikatel povinen odvést, ale jen její část – dle splátkového kalendáře vydaného FÚ Brno-
venkov, nemohl být OBOLUS vypočítán v plné výši, ale jen z odvedených částek, takže činí 30.244,- Kč. 
(Poslední splátka bude v měsíci 4/2002.) V případě odvodu celé daně by OBOLUS činil 50.886,- Kč. Podnikatel 
uplatnil  OBOLUS  na opravu  komunikace  na ulici Tišnovská (upřesněno mapkou a návrhem řešení ).  
Předpokládá, že příští rok uplatní OBOLUS na stejný účel. 

                                                              Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
4.3.  
Periodická a celoroční údržba VO v Kuřimi  - návrh komise (příl.13A) 
 
Přijaté usnesení : 1213/2001 - ZM souhlasí s návrhem na složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na  výběrové řízení „ Periodická a celoroční údržba VO v Kuřimi“. 
Hlasováno : pro 11 
                                     Termín plnění : 31.12.2001. 
                                     Zodpovídá : odbor výstavby 
 
Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.o zadávání veřejných zakázek (ve znění  pozdějších 
změn a doplnění),  je předkládán návrh  komisi  pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci uvedené veřejné 
soutěže. 
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Členové : RNDr. Igor Poledňák 

Ing. Kotek Miloš 
Ing. Krupica Miloš 

                            p. Kříž Pavel 
                            Ing. Indrová Vlasta  
 

Náhradníci :  Ing. Tauš Jiří 
Ing. Honců Jindřiška 
p. Zejda Vladislav 

                            p. Vodka Petr  
  p. Bárta Miroslav  

Komise zahájí činnost dne 10.12. 2001 v 15,30 hod.. 
 
Dr.Poledňák se vzdáli, přítomno  10 členů ZM. 
 
 
4.4.  
Založení družstva s Moravskou stavební – Invest, a.s. (příl.16A) 
 
Město získalo koncem roku 28 mil. Kč  na  bytovou výstavbu  v lok. „Za sv.Jánem“. Vznikne tak  88 b.j. ve  
vlastnictví  města  a  23 b.j  by bylo  ve vlastnictví Moravské stavební - Invest. Je navrhováno,  aby oba subjekty 
utvořili družstvo, po dobu 20 let bude město vlastníkem těchto bytů a bude je provozovat jako obecní – 
podmínka státní dotace. 
Financování : jednu část investic bude tvořit vklad města  (tvořen 28.160.000,- Kč dotace  na podporu nájemního 
bydlení ze státního rozpočtu) druhou pak budou tvořit vklady družstevníků a zbývající část úvěr tvořit úvěr, 
který bude hrazen  z nájemného. Celkové náklady na stavbu a ceny pozemků budou činit  cca 159.353.000,- Kč 
vč. DPH.Termín  ukončení výstavby  je do 30.12.2004. 
Do příštího jednání ZM by byla předložena smlouva o sdružení podle přílohy 16A se změnami a dopracováním. 
 
Přijaté usnesení : 1214/2001 – ZM  schvaluje, aby Město Kuřim podalo přihlášku  do bytového družstva, které 

se zakládá  za účelem bytové výstavby v lokalitě „Za sv.Janem“ v Kuřimi. Členský vklad  na 
zapisovaném  základním kapitálu družstva bude činit 25.000.- Kč . 
ZM souhlasí, aby se Město Kuřim a Moravská stavební – Invest a.s. stali svolavateli 
ustavující schůze  tohoto družstva. 

Hlasováno : pro 10 
         Předkládá : Petr Vodka 
 
 
4.5.  
Ing.Kotek – informace o probíhajících investičních akcích 
 
1. Dnes byla předána „s výhradami“ komunikace  mezi kostelem a zámkem.  Na stavbě došlo ke krádeži – 

zpoždění. 
 
2. Ukončení rekonstrukce komunikace na ul.Farského bude zpožděno, musí se přeložit kabely Telecomu a TKR, 

protože byly položeny nízko. Dále  bylo zjištěno, že plynové potrubí je v havarijním stavu - plynárny opraví.  
Dr.Holman – je možné se domoci náhrady za přeložení kabelů na firmách, které  je položily v rozporu  

s předpisy?  
Ing. Kotek – budeme se snažit něco vymoci, ale město v zájmu stavby  musí přeložky provést na své 

náklady.  
Dr. Holman – kdo dělal pokládku a stavební dozor při  budování  TKR?    
Ing.Veselý  – dílo bylo společnou prací firmy JARING a KTVM  -  prováděny práce souběžně. Podrobnosti 

budeme muset najít v archívu. 
V. Zejda  – navrhuje neuplatňovat náhradu na generálním dodavateli ale na investorovi (Telecomu)- 

možností je více.   Stav věcí je zdokumentován  a byl přizván i  soudní znalec. 
A.Kadlec     v současné době provádí  kabelizaci firma Elqa, která skýtá 100% záruku  současných prací. 

 
3. Výstavba hřiště –  Sokola  i školní je před dokončením. termíny by měly být dodrženy, vyhrazení škol. hřiště 

bude v režii ředitel školy. 
 
4. ul.Kout – mohla by být letos dokončena. 
 



5. ul. Podhoří - je vyřízena změna vodoprávního povolení na 1. etapě,  proběhlo povolení na plynofikaci 3. etapy 
avšak dosud vázne kvůli odvolání – v prosinci by se mohlo začít stavět. 

 
6. retenční hráz – starosta informoval, že se v letošním roce podaří proinvestovat všechny prostředky – 

podmínka státní dotace. 
 
Přijaté  usnesení : 1215/2001 - ZM  bere na vědomí  ústně přednesenou  informaci  o průběhu investičních 

akcí v Kuřimi  r. 2001. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
4.6.  
Objekt na ul. .Farského  čís. 481 
 
Starosta  navrhuje nabídku akad. malířky p.Vrbové, aby město  odkoupilo výše uvedenou nemovitost neschválit 

s ohledem k prodejní ceně (p.Vrbová žádá 2 mil. Kč ), budoucích nákladů na přestavbu objektu 
(varianty využití zpracovány  ateliérem ZETA  a  předloženy ZM)  ve výši  cca 4 mil. i využití objektu. 

Dr.Holman – navrhuje vzhledem  ke zpracovanému projektu – počkat  a ne ihned  zamítnout. 
Ing. Novotná – navrhuje ihned zamítnout. 
Dr.Poledňák - navrhuje přijmout odmítavé stanovisko nyní,  aby p.Vrbová mohla  nemovitost  nabízet dalším 

zájemcům. 
 
Přijaté usnesení : 1216/2001 - ZM neschvaluje zakoupení objektu na  ul.Farského  čís. 481 do majetku města. 
Hlasováno : pro 10 
 
P.Vodka hlasování nepřítomen. 
 
 
Informace : 
Ing.Kotek informoval o děkovném dopisu  Sokola Kuřim v zastoupení  p.Mrkose za příspěvek na  sportovní akci 
„Kuřimská hodinovka“. 
 
Ing.Novotná – proč byly skáceny lípy na Příční ul. 
Ing. Kotek – jedna spadla, o druhé by informaci podal Ing.Hamřík. 
 
Z veřejnosti p. Mudroň: 
1.  Stěžuje si na opakovanou neprůchodnost kanalizace Na Královkách 895-7 - šachty  ucpány větvemi, které 

tam zřejmě vhazují  děti nájemníků, byly už několikrát čištěny. Navrhuje, aby kanály byly zakryty . 
Ing. Kotek – bylo zlepšení po vyčištění? 
p.Mudroň – po vyčištění  jsme už nebyli vyplaveni, ale problém je ve  špatném spádu. 
2.  Silnice je po  půdních vestavbách ve špatném stavu. 

Dr.Poledňák -  není v plánu investic. 
p.Mudroň – ale obec nám  slíbila, že po  stavbě vestaveb bude opravena. 
Dr.Poledňák - situace není taková, aby se musela  v nejbližší době řešit. 

 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1200/2001  
ZM schvaluje budoucí odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci  parcely původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 220 m2 manž. Sobocikovým, Brno, Kozí  12 k rozšíření zahrady za 
cenu dle znaleckého posudku s podmínkou  úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu  nemovitosti. Budoucí odprodej je podmíněný nabytím části pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834,1835 k.ú.Kuřim do majetku města od stávajících vlastníků za 
účelem přeložky cesty. 
 
1201/2001  
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 15.000- Kč k bytu č.p.1260/42 na ul.Nádražní 1260 v 
Kuřimi manželům Martě a Miroslavu Dudovým za neuhrazené vyúčtování služeb roku 1996 a 1997 za 
podmínky, že zbylé dlužné penále zaplatí do 1.2.2002. 
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1202/2001  
Město Kuřim v rámci veřejné nabídky na odprodej stavebních pozemků v lokalitě B6.1. Podlesí  nabízí 
realitním kancelářím možnost uzavřít na jeden rok smlouvu o budoucím převodu pozemků č. 18, 17 a 20 jejich 
budoucímu klientovi za podmínky úhrady zálohy 3,5% ceny pozemku (inflace) před podpisem smlouvy. Město 
v období platnosti smlouvy umožní budoucím stavebníkům vedení stavebního řízení, avšak nedovolí zahájit 
stavbu. V případě, že se prodej v době platnosti smlouvy nerealizuje, částka zaplacená před podpisem smlouvy 
propadne ve prospěch města. 
 
1203/2001  
ZM schvaluje nabytí pozemku parc. č. 3198/43  o výměře 73 m2 a pozemku parc.č. 3198/44  o výměře 22 m2 
vše v k.ú.Kuřim z vlastnictví p.Josefa Uchytila, bytem Radostín nad Oslavou do majetku města s tím, že náklady 
spojené s uzavřením darovací smlouvy nese obdarovaný. 
 
1204/2001  
ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a JMP a.s. o nájmu plynárenského zařízení a zajištění 
provozu a údržby v lokalitě B6.1  Kuřim - Podlesí. 
 
1205/2001  
ZM schvaluje záměr města na splátkový prodej televizního kabelového rozvodu včetně příslušenství do 
majetku Městského technického centra Kuřim, spol. s r.o. 
 
1206/2001  
ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  k 30.9.2001. 
 
1207/2001  
ZM schvaluje úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na plavecký  výcvik žáků 1. – 3. tříd 
kuřimských základních škol ve školním roce  2001/2002. 
 
1208/2001  
ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi Městem Kuřim a Ing. arch. 
Pavlem a Ing. Lenkou Strážnickými, Vrchlického 32, Šlapanice. Město se bude podílet  50% na nákladech 
stavby „rozšíření vodovodního uličního řadu DN 80 a kanalizačního uličního řadu DN 300 v délkách 63.5 m pro 
novostavbu RD „Za sv. Jánem“. 
 
1209/2001  
ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Kuřim a investory - manžely Jakubcovými, 
Prudkovými a Hanákovými. Předmětem budoucího daru je prodloužení vodovodu v ulici Na Vyhlídce v Kuřimi, 
v délce 44 m  DN 100.  
ZM schvaluje následné uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se tato mění na smlouvu o budoucím úplatném 
převodu, kde město zaplatí za vodovod smluvní cenu : 50% vynaložených nákladů,  max. však celkem 100.000,- 
Kč, rozděleno jednotlivým investorům dle klíče jimi jednomyslně odsouhlaseného. 
 
1210/2001  
ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v II.kole výběrového řízení v roce 2001 - dle 
návrhu. 
 
1211/2001  
ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10.005,- Kč pro MŠ Kuřim-Komenského - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
 
1212/2001  
ZM schvaluje podnikatelský OBOLUS ve výši 30.244,- Kč jako příspěvek na opravu komunikace na ulici 
Tišnovská v Kuřimi  (dle přílohy) 
 
1213/2001  
ZM souhlasí s návrhem na složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na  výběrové řízení „ Periodická 
a celoroční údržba VO v Kuřimi“. 
 
 

 12



 13

1214/2001  
ZM  schvaluje, aby Město Kuřim podalo přihlášku  do bytového družstva, které se zakládá  za účelem bytové 
výstavby v lokalitě „Za sv.Janem“ v Kuřimi. Členský vklad  na zapisovaném  základním kapitálu družstva bude 
činit 25.000.- Kč . 
ZM souhlasí, aby se Město Kuřim a Moravská stavební – Invest a.s. stali svolavateli ustavující schůze  tohoto 
družstva. 
 
1215/2001  
ZM  bere na vědomí  ústně přednesenou  informaci  o průběhu investičních akcí v Kuřimi  r. 2001. 
 
1216/2001  
ZM neschvaluje zakoupení objektu na  ul.Farského  čís. 481 do majetku města. 
 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení :pro 11 
 
 
Závěrem starosta svolává  mimořádné zasedání zastupitelstva na úterý 11.12.  od 19: 00 hodin. 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 19.11.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Mgr.Martin Vičar          Miloš Kotek st. 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
1 Majetkoprávní 
2,2A Mir.Duda . žádost o prominutí penále 
3 Převod TKR na MTCK s.r.o. 
4,4A Výsledky hospodaření bytových fondů k 30.9.01 
5 Rozpočtové opatření 
6 Částečná úhrada plavání  žákům 1-3 tříd 
7 Podnikatelský obolus 
8 Podlesí B6.1. – nabídka  realit. kancelářím 
9 M.Uchytil – nabídka daru 
10,10A-D  Žádost o příspěvek – manž. Strážničtí 
11,11A-C  Ž8dost o poskytnutí příspěvku na prodloužení vodovodu 
12 Smlouva o nájmu plynárenského  zařízení 
13,13A Periodická údržba VO 
14,14A FRB 
14B-D Podnikatelský obolus 
15 Pomoc Jugoslávii 
16,16A Město Kuřim x Moravské stavební – uzavření družstva 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
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