
Město  Kuřim 
Z Á P I S   06/98 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 7.7.1998 v Klubu důchodců 

 
Přítomni :   Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 

RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica - zástupci starosty 
Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, MUDr.Dvořáčková, Ing.Němec, PaedDr.D.Holman J.Herman, 
K.Múčková, H.Krejčí, V.Zejda, a Mgr.Zorník, Ing.M.Krupica,  Ing.A.Jarůšek  

 
Omluveni :   Ing.arch.M.Janča, MUDr.Klírová, J.Kobzinek 
Hosté :  Chini Ludvík -  zástupce starosty obce Česká 
 
Návrhová komise : MUDr.M.Dvořáčková a Ing.M.Krupica - pro všichni přítomní. 
Ověřovatelé :    PaedDr.D.Holman a Ing.J.Němec - pro všichni přítomní. 
 
Program :  1.Obec Česká - žádost o poskytnutí úvěru 

2.  Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
3.  Schválení přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
4.  Výstavba města, zpráva o účasti města na likvidaci následků povodní 
5.  Plavecký areál Kuřim - výsledky provozu  za r. 1997 v porovnání  s jinými bazény 
6.  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti - schválení příspěvků 
7.  Různé: ČSAD Tišnov - dotace 
  ČSAD Brno - zajištění dopr. obslužnosti 
  Podnikatelský obolus 
  L.Dužda, H.Dudová - návrh na vyklizení bytu 

 
 
 

1. Obec  Česká - žádost o poskytnutí úvěru   
 
Schválené usnesení : 1109/98 - MZ schvaluje půjčku obci Česká ve výši 600.000.Kč s podmínkami dle zápisu. 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1  
 
Obec Česká žádá Město Kuřim o půjčku ve výši 600 000 Kč (viz přiložená žádost). Doporučujeme zachovat stejné 
podmínky jako u půjček obcím Hvozdec a Chudčice: 
 roční úroková míra 10% 
 splatnost do 30.8.1999 
 splátky od 3/99 do 8/99 po 100 000 Kč měsíčně nebo umožnit průběžné splácení 
 ručení cennými papíry - nominální hodnota činí 503 000 Kč:  

 ČS a.s.  ISIN CZ 0008023736  700 ks 
 JME  ISIN CZ 770950000727 303 ks 
 JMP  ISIN CZ 770950000438 130 ks 

 
MR žádost obce Česká projednal a usn. č. 185/98 doporučila MZ.půjčku poskytnout. 
 

       Předkládá. Ing.arch.V.Růžička 
Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 

Diskuze : 
J.Herman se dotázal zástupce starosty obce Česká, zda obec Česká je ochotna přispět na hasičský vůz pro kuřimský 

SDH. 
p.Chini - obec Česká v této době nemá žádné volné finanční. prostředky, ale může dohodnout smlouvu o sdružení 

prostředků s Kuřimí namísto s obcí Lelekovice. 
Ing.Růžička se domnívá, že v této situaci není vhodné po obci Česká žádat poskytnutí příspěvku. 
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Dr.Poledňák  navrhuje půjčku poskytnout. 
 
V 17:15 hod. p.Chini odchází z jednání. 
 
 
 

2. Majetkoprávní  úkony, bytová agenda 
 
2.1. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu  dle 

vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu  
 
Přijaté usnesení: 1110/98 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro 

podporu bytové výstavby dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou 
výstavbu ze dne 25. 8. 1997. Žádosti o půjčku se předkládají na předepsaném formuláři do 15. 9. 
1998. 

Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
První kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 o 
poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25. 8. 1997 proběhlo na podzim roku 1997. Cílem poskytování 
těchto půjček byla a je podpora aktivního řešení bytové situace kuřimských občanů - podpora vzniku novostaveb 
bytů a rodinných domků. V tomto výběrovém řízení bylo 19 žádostí  schváleno a půjčeno Kč 2.300 tis.  Dvanáct 
žádostí schváleno nebylo z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí půjčky žadateli. Jeden žadatel následně 
oznámil svůj nezájem o čerpání půjčky a jeden žadatel čeká s uzavřením smlouvy o půjčce, až bude byt, který kupuje 
a hodlá nabídnout do zástavy, vymaněn z předchozího zástavního práva sjednaného  prodejcem. Poskytnuté půjčky 
jsou spláceny v souladu s platebním kalendářem.  
     Jelikož zájem o poskytování těchto půjček trvá, navrhujeme vyhlásit další kolo výběrového řízení na poskytnutí 
těchto půjček  z Fondu pro podporu bytové výstavby s tím, že zájemci budou moci předkládat své žádosti do 15. 9. 
1998 na předepsaném formuláři, který byl schválen MR dne 9.9.1997 usnesením č. 366/97. 
 
 
2.2.Magistrát města Brna - nabídka na pronájem nebo odprodej  pozemků p.č. 109 a 110 

k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města Brna - zahrad u RD na ul. Luční  
 
Přijaté usnesení: 1111/98 - MZ schvaluje odkup pozemků p.č. 109 k.ú. Kuřim  o výměře 400 m2 a  p.č 110 k.ú. 

Kuřim o výměře 128 m2 od Magistrátu města Brna za cenu dle znaleckého posudku bez trvalých 
porostů a případných drobných staveb s tím, že Město Kuřim jako nabyvatel uhradí veškeré 
náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Magistrát města Brna svým dopisem ze dne 27.5.1998 žádá Město Kuřim o vyjádření, zda jako vlastník domu č.p. 
740 na ulici Luční má zájem o pronájem, případně odprodej zahrad - pozemků p.č. 109 k.ú. Kuřim o výměře 400 m2 
a p.č 110 k.ú. Kuřim o výměře 128 m2, které s domem bezprostředně sousedí, a přes něž je k domu přístup z veřejné 
komunikace. 
Stanoviska stavebního úřadu, měarchitektky i pozemkové komise: doporučují pozemky odkoupit. 
MR doporučuje svým usnesením č. 231/98 MZ vykoupit od Magistrátu Města Brna  pozemky p.č. 109 k.ú. Kuřim  o 
výměře 400 m2 a  p.č 110 k.ú. Kuřim o výměře 128 m2 za cenu dle znaleckého posudku s tím, že Město Kuřim jako 
nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti 
SO doporučuje odkoupení výše uvedených pozemků za cenu dle znaleckého posudku bez trvalých porostů a 
případných drobných staveb, které na pozemcích vysadili a zbudovali na vlastní náklady dosavadní nájemci 
rodinného domu v majetku Města Kuřimi.. 
 
 
2.3. Bohumil Marek, Na Loučkách 1204, Kuřim - žádost o prominutí sankcí za nedodržení 

termínů stanovených v dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne   11. 3. 1997.  
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Přijaté usnesení : 1112/98 - MZ schvaluje panu Bohumilu  Markovi, bytem Na Loučkách 1204, Kuřim prominutí 

sankcí za nedodržení termínů stanovených v dodatku č. 2 smlouvy o nájmu pozemku ze dne 11. 3. 
1997. 

Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.3 
 
Dne 10. 6. 1998 požádal pan Bohumil  Marek, bytem Na Loučkách 1204, Kuřim o změnu smlouvy o nájmu 
pozemku k výstavbě podnikatelského domu na nám. 1. května ze dne 11.3.1997. V návaznosti na v současné době již 
zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby, podle nichž 
bude zastavěná plocha činit 268 m2, žádal pan Marek o změnu - zmenšení - výměry pronajímané parcely na 268 m2 
(oproti původním 299m2) a v souvislosti s tím o úpravu ceny za pronájem i odprodej při zachování relace 250,- Kč 
/m2. Zároveň p. Marek, vzhledem ke  zdlouhavým jednáním s bankovními ústavy      o poskytnutí úvěru, žádal o 
oddálení smluvených termínů realizace stavby.  
Ze stejného důvodu žádá pan Marek o prominutí sankcí za nedodržení termínů realizace stavby, které jen za 
125 dní zpoždění při opatřování pravomocného územního rozhodnutí mohou činit Kč 68 770,-. 
     MR na svém zasedání dne 23.6.1998 usnesením č. 227/98 schválila panu Markovi prodloužení smluvených 
termínů realizace stavby z nájemní smlouvy o nájmu pozemku ze dne 11.3.1997 dle návrhu a vzala na vědomí, že 
úprava výměry pronajatého pozemku se provede až po vydání kolaudačního rozhodnutí na základě skutečně 
zastavěné plochy. 
MR zároveň usnesením č. 229/98 doporučila MZ prominout panu Bohumilu  Markovi, bytem Na Loučkách 1204, 
Kuřim sankce za nedodržení termínů stanovených v dodatku č. 2 smlouvy o nájmu pozemku ze dne     11. 3. 1997. 
 
Diskuze : 
Ing.Růžička krátce informoval o stavu příprav k výstavbě podnikatelského domu p..Markem.  
Na dotaz v jaké fázi se nacházejí přípravné práce na výstavbě podnikatelského domu Ing.Jarůškem, jmenovaný 

odpověděl, že se stavba komplikuje (při jednání s bankami o úvěru ) tím, že část pozemku je ve vlastnictví města. 
Dr.Poledňák se dotázal, zda nemá zájem svůj pozemek na nám. 1. května prodat městu. 
Ing. Jarůšek odpověděl že ne. 
 
 
2.4. Magistrát Města Brna - nabídka na směnu či odkoupení pozemku  p.č. 3037 k.ú.Kuřim 

o vým. 698 m2 - příjezdová komunikace  k areálu Prefy a věznice Kuřim  
 
Přijaté usnesení : 1113/98 - MZ schvaluje  záměr na směnu pozemků p.č. 3577 o vým. 523 m2a PK p.č.2525 o 

vým. 324 m2  k.ú.Kuřim v majetku Města Kuřimi za pozemek p.č. 3037 - ostatní plocha silnice o 
vým. 698 m2 v k.ú.Kuřim. 

Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
Magistrát Města Brna  svým dopisem ze dne 11.6.1998 žádá  město Kuřim o vyjádření, zda nemá zájem  o směnu, 
případně odkoupení pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3037 o vým. 698 m2 v k.ú.Kuřim , na kterém se nachází 
příjezdová komunikace  k areálu Prefy a věznice Kuřim. Magistrát  M.Brna má zájem  o směnu nabízeného pozemku 
za některý z pozemků ve vlastnictví M.Kuřimi, který se nachází v areálu projektovaného golfového hřiště.  
SO navrhuje  směnu nabízeného pozemku za polní cesty p.č. 3577 o vým. 523 m2 a PK p.č. 2525 o vým. 324 m2 
v k.ú.Kuřim, o kterou již jednou projevil Magistrát Města Brna zájem. 
Stavební úřad doporučuje  směnu uskutečnit, měarchitekt  souhlasí jak se směnou, tak s odprodejem, pozemková 
komise je tok¨ho názoru, že nabízený pozemek je pro město nezajímavý a není v zájmu města ho vlastnit. 
 
         Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 

   Vyřizuje: Ing. Němcová  
 
 
2.5. Změna usnesení MZ o pronájmu bytů z pořadníku  
 
Přijaté usnesení: 1114/98 - MZ schvaluje  na změnu usnesení MZ čís 1165/97 ze dne 22.9.1997 takto:  

slova "pěti nabídek" se mění na slova "dvaceti nabídek". 
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Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 3,zdrž.1 
 
Původní usnesení zní: MěZ schvaluje provedení ověřovací série pěti nabídek na pronájem obecního bytu a to podle 
znění připravované Vyhlášky o volných bytech a bytových náhradách. 
V příloze je k posouzení členům zastupitelstva poskytnut přehled o bytech pronajatých po nabytí účinnosti vyhlášky 
č. 7/95 o pronájmu bytů a bytových náhradách a dále i algoritmus, podle kterého jsou byty přidělovány po přijetí 
usnesení MZ č 1165/97. Nový způsob se předkladateli jeví být dobrým, "žadatelská" veřejnost je s ním obeznámena. 
Navrhuje v něm pokračovat až do přijetí nové vyhlášky. (na této se pracuje, byla již konzultována na OkÚ i na 
ministerstvu pro místní rozvoj).   
Návrh projednala městská rada a svým usnesením č 239/98 jej předkládá zastupitelstvu ke schválení. 
 
        Předkládá : Dr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : SO 
Diskuze : 
Dr.Holman žádá Dr.Poledňáka, aby znovu v širším mediálním měřítku  poskytl veřejnosti vysvětlení k mechanizmu 

přidělování obecních bytů. 
Dr.Poledňák - Objektivními kritérii není možno utvořit jednoduchou posloupnost, aplikací dokladovatelných kriterií 

je možné pouze utvořit skupiny žadatelů, které jsou co se týče bytové potřebnosti v přibližně srovnatelné 
situaci. Obálková metoda je používána k výběru mezi sobě rovnými, výše částky vyjadřuje míru úsilí o 
vlastní bydlení. Záměrem současného návrhu je rovněž umožnit účast ve výběrovém řízení  rodinám, 
jejichž  ekonomická situace je o něco lepší, než žadatelů na nejvyšších místech byt. pořadníku, přesto 
však příjem rodiny nepostačuje k pořízení bytu pouze vlastními silami.  

Ing.Novotná se rovněž domnívá, že tento systém je dobrý a vylučuje i případné  „nekalé postupy“ při přidělování 
bytů. 

 
 
2.6.  Podkrovní výstavba prováděná firmou Loft - krizové řešení 
 
Přijaté usnesení: 1115/98 - MZ schvaluje odkoupení použitelného stavebního materiálu a investic realizovaných v 

rámci podkrovní  výstavby na domě č.p. 896 a 897 v ulici Na Královkách od p. Miloše Štrajta a 
Romana Muselíka.  Oproti ceně dle znaleckého posudku budou započteny veškeré náklady města 
na odstranění nedodělků  a škod po působení firmy "Stavební  sdružení Loft - Muselík a Štrajt" v 
Kuřimi.  

Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Navrhované řešení ukončí déle než dva roky trvající působení firmy Loft  v Kuřimi . Firma  stavěla celkem 25 bytů, 
z toho 17 pro soukromé investory, dva si stavěli společníci firmy pro sebe a šest bytů "staví - nestaví " v rámci 
uzavřené smlouvy o dílo pro Město Kuřim. Po raketovém startu v roce 96 firma nezvládla velkou rozpracovanost, 
dostala se do potíží, množily se stížnosti z řad nájemníků domů na průběh stavby. Za cenu neutuchajících problémů, 
sporů a neplněných slibů se přece jen firmě a svépomocí investorů podařilo dokončit 16 bytů pro soukromé osoby 
(jeden je dosud rozestavěn ). Na objektu který je předmětem usnesení je téměř u konce první etapa výstavby - 
proinvestováno cca 1.5 mil.+ materiál cca 300 tis (okna Velux a Salamander). Výstavba městských bytů byla 
pozastavena v době, kdy se ukázaly nedostatky v projektové dokumentaci a zjistilo se, že firma montuje jiný, než 
protipožární sádrokarton.   
 Záměrem je dohodou stran oproti  znalecké kupní ceně za investice realizované na  896 a 897 započíst: 
  - vypořádání z nedokončené stavby 1116-8  
  - příspěvky soukromým osobám k odstranění škod po podkrovní výstavbě 
 - úhrady prací, které město provedlo a ještě bude muset zajistit  (nedodělky, úklid atd...). 
 S firmou a společníky budou ukončeny a vypořádány veškeré smluvní vztahy a ze strany města (mimo penále).  
 K dokončení stavby 1116-8 bude vyhlášeno nové výběrové řízení (dokončení letos).  
 Na objektu 896-7 budou provedeny drobné práce k dokončení I. etapy výstavby. V příštím roce zde město 

plánuje vystavět  nové obecní byty. 
 
Předkladatel návrhu považuje uvedené řešení za jediné možné, které nezpůsobí  městu majetkovou újmu  a v čase 
podstatně kratším, než  by trvalo vypořádání soudní cestou. 
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      Předkládá a vyřizuje :Dr.I.Poledňák 
 
 
2.7. Změna v půjčkách na krytinu pro investory podkrovních bytů 
 
Přijaté usnesení : 1116/98 - MZ schvaluje změnu usn. MZ č. 1100/96 - poskytování  půjčky na krytinu investorům 

podkrovní výstavby  takto: 
A) Půjčky poskytnuté dle usn.MZ 1100/96 se okamžikem kolaudace a přihlášením investora k 
trvalému pobytu mění na nevratný příspěvek. 
B) V případě, že předmětná nemovitost do kolaudace změní majitele a půjčka je řádně vrácena, 
poskytuje se příspěvek  tomu, kdo zkolaudoval byt a přihlásil se k trvalému pobytu. 

Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.3 
 
Původní usnesení 1100/96 zní:  
 MZ schvaluje půjčku investorům podkrovních bytů ve výši 100,-Kč/m2 při přeložení krytiny a 200,-Kč/m2 
při nové střešní krytině, termín tři roky od  kolaudace bytu, úrok 10%. Půjčka je nevratná v případě, že byt nezmění 
po dobu tří let majitele a nezmění účel užívání.  

Záměr zastupitelstva pomocí tříleté lhůty čelit případným spekulacím s podkrovními prostory se ukázal jako 
neúčinný, neboť každý, kdo prodával rozestavěnou půdu a měl s městem uzavřenu smlouvu o půjče, si nechal od 
kupujícího půjčku zaplatit. Ze strany města se tomuto již nedalo čelit, neboť soukromý vlastník prodával jiné 
soukromé osobě za cenu dle vzájemné dohody.  Tím dochází k paradoxní situaci, že ten, který  půdu dostaví a 
zkolauduje, nedostane kvůli  podmínce, která nesplnila svůj účel, půjčku na krytinu.  
Návrh projednala městská rada a svým usnesením č.203/98 jej předkládá MZ ke schválení. 

 
    Předkládá: Dr.I.Poledňák 

         Vyřizuje:FO Kříž 
 
 

3.  Návrh  přísedícího Okresního soudu Brno - venkov 
 
Přijaté usnesení : 1117/98 - MZ zvolilo pana Lubomíra Stejskala, bytem Na Královkách 936 přísedícím Okresního 

soudu Brno - venkov 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
Člen MZ Ing,.Dr.Jiří Marek předložil návrh na zvolení dalšího soudce. Okresní soud ke zvolení p.Lubomíra 
Stejskala přísedícím soudu zaslal souhlasné stanovisko, ze strany členů MZ nebyly rovněž připomínky. Osobní údaje 
navrhovaného jsou k dispozici k nahlédnutí. 

      Předkládá : Ing.Dr.J.Marek 
 

4. Výstavba města, zpráva o účasti města na likvidaci následků povodní 
 
4.1. Zpráva o stavu plnění  plánu výstavby města ve 2. čtvrtletí  
 
Přijaté usnesení: 1118/98 - MZ bere na vědomí předloženou zprávu  o činnosti odboru ÚP,INV a MH. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Odbor ÚP,INV a MH předložil zprávu o plnění plánu výstavby města Kuřimi za II.čtvrtletí r.1998 v oblasti: 
 bytové výstavby 
 registrovaných vybraných úkolů výstavby města 
 projektové přípravy 
 vyhlášených výběrových řízení na dodavatele 
 dalších realizovaných investičních akcí nad rámec plánu výstavby města 
  
Přehled plnění schválených investičních akcí města za uplynulé období: 
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 Plán 98  Skutečnost 98  Zbývá 

k plnění 
 

 tis.Kč počet akcí tis.Kč počet akcí tis.Kč počet akcí 
Byt.výstavba     11065 8 1726 1 9339 7 
registrované 
vybrané úkoly 

20012 17 1182 
 

7 8830 10 

 
  Předkládá:ing.F.Veselý 

         Vyřizuje:Pavel Kříž 
 
J.Herman se dotázal na důvody špatné kvality zvuku  městského  rozhlasu. 
Ing.Veselý  vysvětlil a naznačil cestu k řešení. 
Ing.Němec - jak došlo k poškození odpadního  potrubí na ul.Brněnské ? 
Ing.Růžička - zřejmě došlo k vtlačení  kamene do plastového potrubí kanalizace. 
 
 
 
4.2.  Návrh změny plánu na r.1998 č. 2.  - staženo 
 
Návrh usnesení: MZ  schvaluje změnu č.2/98 plánu výstavby města  
 
Odbor ÚP,INV a MH navrhuje zařadit jako změnu plánu investic pro rok 1998 následující akce čísla (viz.příloha): 
39. Rekonstrukce kanalizace ul.Podhoří I.etapa z priority 3 na prioritu 2. 
      RN: 2244 
41. Rekonstrukce komunikace Dr.Vališe z priority 4 na prioritu 2. 
       RN: 2202 
45. Rekonstrukce komunikace ul.Farského z priority 4 na prioritu 2. 
 
Všechny 3 akce jsou ve stádiu vyhotovené prováděcí projektové dokumentace vč. vyjádření dotčených orgánů jak 
dále uvedeno, 
ad.39. chybí RŽP, požádat o vodoprávní řízení+stavební povolení. 
ad.41. Dr. Vališe, ÚR+vodoprávní řízení,požádat o stavební povolení 
ad.45. přerušené územní řízení,požádat o obnovení + stavební povolení. 

Předkládá:ing.Fr.Veselý,tajemník 
     Vyřizuje:Pavel Kříž,ved.ÚP,INV a MH 

 
Ing.Novotná nesouhlasí s přeřazováním priorit o dva stupně (čís.41), zpochybňuje možnost realizace z finančních 

důvodů.  
Následně se rozvinula široká diskuze. 
Na dotaz, zda jsou i změny plánu investic na r. 1998 finančně kryty, Z.Kříž odpověděl, že na toto bude moci 
odpovědět až po rozboru hospodaření. 
Ing.Růžička a Dr.Holman  navrhuje projednání tohoto bodu odložit  a zpřehlednění předkládaných materiálů 

s plánem investic. 
Dr.Poledňák a Ing.Jarůšek se domnívají, že z časových důvodů by měl být plán schválen. 
Po dohodě bylo projednání  změn odloženo. 
 
V 18:30 se dostavil Mgr. Zorník  - přítomno 14 členů MZ. 
 
 
 
4.3.  Informace o projednání návrhu územního plánu města Kuřimi 

Stanovisko města Kuřimi ke změně trasy vodovodního řadu Kuřim-Podlesí  
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Přijaté usnesení: 1119/98 - MZ bere na vědomí informaci o projednání návrhu územního plánu města Kuřimi a 
schvaluje stanovisko města ke změně trasy vodovodního řadu Kuřim-Podlesí. 

Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.3 
 
Na projednání  územního plánu se vztahují § 21-23 zák.50/1976 Sb ve znění pozdějších doplňků(stavební zákon). 
Zde je uvedeno,že k zajištění účinnosti projednávání a k možnosti seznámit se s návrhem územního plánu je 
stanovena povinnost vystavit návrh po dobu 30 dnů k nahlédnutí. 
V zákonné lhůtě, t.j od 31.10. do 1.12.1997 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky z řad občanů, 
právnických nebo fyzických osob kromě jedné, vlastní připomínky města  Kuřimi ke změně trasy vodovodního řadu 
Kuřim - Podlesí. 
 V předloženém návrhu ÚP vede trasa vodovodního řadu od AMP, protlakem pod silnicí I/43, dále 
v souběhu přes soukromé pozemky do čerpací stanice vodního zdroje Podlesí (trasa A). 
Ve fázi projednávání projektové dokumentace pro územní řízení nedošlo ke shodě s vlastníky pozemků, proto byla 
z podnětu města zpracována firmou Hydroprojekt Brno trasa „C“ vodovodního řadu Kuřim-Podlesí. Předností nové 
trasy je skutečnost, že je situována převážně na pozemky města a vysazení odbočky na vodovodním řadu umožní 
budoucí napojení lokality „Kolébka“. Tato trasa nebude mít negativní vliv na připojení jiných rozvojových lokalit.  
 

Předkládá:P. Kříž,ved.ÚP.INV a MH 
Vyřizuje:M.Procházka 

Přestávka v jednání 18:45 - 19:00 hodin. 
 
 
4.4. Závěrečná zpráva o účasti města na likvidaci následků povodní  
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje  závěrečnou zprávu o účasti Města  Kuřimi na likvidaci následků povodní r.1997 
 
Přijaté usnesení: 1120/98 - MZ schvaluje závěrečnou zprávu o účasti Města Kuřimi na likvidaci následků povodní 

r.1997 a schvaluje navýšení celkové částky o 37.176,- Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.2 
 
Zpráva podává konečný přehled o formách a rozsahu pomoci, kterými se Město Kuřim podílelo na likvidaci 
povodňových škod léta 1997. 
V první fázi, ve které se jednalo o okamžitou materiální pomoc město vydalo celkem 85.424,80 Kč (ČCK, čerpadla, 

static. posudky, potraviny, léky...). 
Ve druhé fázi se město soustředilo na systematickou finanční pomoc obci Lobodice. a to takto : na účet obce bylo 

převedeno 500.000,- , občanům (dle doporučení  tamního MZ) bylo převedeno 1.260.720,- Kč. 
Rozpočet byl překročen o 32960,- Kč, které byly omylem  odeslány Smrčkovým a Žalákovým. Tato částka je citlivě 

žádána zpět. 
Předkládá a vyřizuje :Dr.I.Poledňák 

Dr.Poledňák  upozornil na překročení  limitu  rozpočtu pomoci Lobodicím o 32 960,-, které byly omylem zaslány  
manž. Smrčkovým (16.160,-) a Žalákovým (16.800,-). Tyto peníze byly sice původně žádány zpět, 
ovšem po posouzení situace rodin přímo na místě žádá MZ o schválení navýšení rozpočtu pomoci o 
tuto částku. 

Ing.Růžička s navýšením souhlasí. 
 
O příspěvek na proplacení faktury ve výši 26.100,- za vypracování projektové dokumentace firmou ZETA s.r.o. 
požádala p.Zdeňka Šumberová, 
 
Přijaté usnesení : 1121/98 - MZ schvaluje příspěvek 26.100,- Kč paní Zdeňce Šumberové, bytem Lobodice 64. 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.3 (jeden člen nepřítomen hlasování). 
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5. Plavecký areál Kuřim  - výsledky provozu za rok 1997 v porovnání s jinými 
bazény 

 
Přijaté usnesení : 1122/98 - MZ bere na vědomí předloženou informaci tajemníka o výsledku provozu PA Kuřim 

za rok 1997. 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Plavecký areál města Kuřimi je členem Asociaci bazénů a koupališť ČR. Tato asociace mimo jiné zabezpečuje 
odborná školení obsluhujících personálů jednotlivých bazénů a každoročně soustřeďuje a zpracovává hodnocení 
výsledků provozu srovnatelných bazénů a plaveckých areálů. 
V kategorii, odpovídající bazénu Kuřim je hodnoceno celkem 37 bazénů. V příloze tohoto materiálu je veden přehled 
dosaženého umístění PA Kuřim v 9-ti vybraných technicko-hospodářských ukazatelích. Zde uváděné údaje svědčí o 
relativně dobré úrovni provozu našeho bazénu, zvláště zvážíme-li, že mezi hodnocenými bazény jsou i takové, které 
patří ekonomicky daleko silnějším městům naší republiky. Za pozitivní lze označit i skutečnost, že v porovnání 
s r.1996 došlo v souhrnných výsledcích ke zlepšení umístění  o 2 pořadí.  
 

      Předkládá: Ing.F.Veselý 
 
 

6. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  - schválení příspěvků   
 
Přijaté usnesení : 1123/98 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

žadatelům dle doporučení komise. 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Přijaté usnesení : 1124/98 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvku do výše 25.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti Plavecké škole Kuřim dle žádosti ze dne 23.6.1998  
Hlasováno o návrhu : pro 14  

 
Přijaté usnesení : 1125/98 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvku do výše 24.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti p.Aleši Kadlecovi dle žádosti ze dne 22.6.1998  
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.4 
 
Městské zastupitelstvo Kuřimi na svém jednání dne 25.5.1998 vyhlásilo usnesením č. 1108/98 nové kolo výběrového 
řízení na poskytnutí přípěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. Do uzávěrky  dne 24.6. požádalo o 
příspěvek 14..organizací a spolků. Komise zasedala ve čtvrtek 25. 6. 1998 a rozhodla o příspěvcích  ve výši cca 250 
tis. Kč. 
Komise KF omylem neprojednala žádost Plaveckého odd. Kuřim a žádost Školní družiny při ZŠ Jungmannova . Tyto 
jsou předkládány spolu s žádostí o příspěvky p.Aleše Kadlece, člena komise. 
 
         Předkládá : Dr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : SO, FO 
 
Ing.Růžička připomínkuje žádost o příspěvek Ing. Bojanovské na realizace dětského dřevěného hříště na 

ul.Bezručově. Domnívá se, že tato žádost systémově do kulturního fondu nepatří, měla by být 
zařazena do plánu investic. 

Dr.Poledňák upřesnil, že Ing.Bojanovská požádala o realizace hřiště přes FK na jeho doporučení. Na realizaci hřiště 
nebude sepsána smlouva s FK, nýbrž provedeno rozpočtové opatření. 

J.Herman postrádá informaci o aktuálním stavu fondu . 
 
Přijaté usnesení : 1126/98 - MZ schvaluje 2.500,- Kč na proplacení autobusu  na zájezd  Školní družině při ZŠ 

Jungmannova - dle žádosti ze dne 16.6.1998. 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
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7  Různé 
 
7.1. Finanční příspěvek na  víkendový spoj Tišnov - Drásov - Kuřim - Brno ,linka 730 870  

ČSAD Tišnov pro rok 1998 a úhrada fa č. 980 000 25.465,- Kč. (příl.č.9) 
 
Přijaté usnesení : 1127/98 - MZ bere na vědomí  žádost o poskytnutí finační dotace na víkendový spoj ČSAD 

Tišnov linka 730 870 pro rok 1998 a souhlasí s  úhradou faktury na 25.465,-Kč. 
Hlasováno o  návrhu : pro 11, zdrž.3 
 
Město Tišnov se obrátilo na MěÚ Kuřim s žádostí o spolupráci ve věci zajištění dopravní obslužnosti pro občany o 
sobotách a nedělích. Požádalo o poskytnutí dotace na víkendovou  linku 730 870 a o úhradu faktury na částku 
25.465,- Kč ( leden až duben 1998 ). 
Pro rok 1998 uzavřelo město Tišnov jako garant celé linky  smlouvu s ČSAD Tišnov na financování ztrátové veřejné 
doprav na této lince. 
Tišnov spolu s OÚ Drásov vyvolalo jednání s městem Kuřim v této záležitosti, požádalo o spolupráci na zajištění 
této linky a poskytnutí finančního podílu na dotaci celé linky 730 870 Tišnov-Drásov-Kuřim-Brno (víkendové 
spoje), kterou provozuje ČSAD Tišnov. 
Celkový podíl dotace na rok 1998 pro město Kuřim předpokládá částku ve výši 80 tis. Kč . 
 
 
7.2. ČSAD Brno - město  - zajištění doprav. obslužnosti  pro rok 1998  
 
Přijaté usnesení : 1128/98 - MZ bere na vědomí předloženou zprávu o jednání mezi ČSAD Brno - město a Městem 

Kuřimí a souhlasí s uzavřením smlouvy  na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 1998 
s ČSAD Brno - město ve výši 300.000,- Kč (včetně linky 720 050 Brno - Kuřim) 

Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.2 
 
Dne 2.7.1998 proběhlo jednání mezi ČSAD Brno-město ing.Votoupalem a zástupci města Kuřimi p.Duchoslavovou  
a Ing.Kotkem ve věci dořešení a upřesnění smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti pro r. 1998 a poskytnutí 
finančního příspěvku. 
MR a MZ na svých  jednání  odsouhlasilo poskytnutí fin. příspěvku pro CSAD Brno-město na r. 1998 úhradu 
dopravní obslužnosti ve výši  350 tis. Kč (bez linky 720 050 Brno-Kuřim). 
Na Jednání bylo dohodnuto, že ČSAD Brno-město zajistí na základě uzavřené smlouvy dopravní obslužnost na 
všech linkách, vč. linky 720 050 Brno-Kuřim do výše 300 tis. Kč. V případě, že náklady na dopravnu částku převýší, 
ČSAD Brno-město tyto náklady nebude účtovat a půjdou na vrub ČSAD. 
 

Předkládá :Duchoslavová Dana 
      Vyřizuje : o.výstavby. 

V.Zejda  žádá  předložit celkovou sumarizaci prostředků schválených  ČSAD. 
 
 
7.3. „Program podnikatelský OBOLUS“ 
 
Přijaté usnesení : MZ schvaluje převod níže uvedených finančních prostředků : 

1)  3.415,- Kč na zakoupení nového cisternového vozu 
    / Oldřich Racek - uplatněný podnikatelský OBOLUS/ 
2)  3.415,- Kč na zakoupení nového cisternového vozu  
    / Danuše Racková - uplatněný podnikatelský OBOLUS/ 
3)  85.436,- Kč uplatněný podnikatelský OBOLUS - Bořivoj Neuman    
     60.000,- na zpevnění chodníku před domem Kout  25, Kuřim, z toho 
     15.000,- pro ZŠ Kuřim Jungmannova 
     10.436,- pro MŠ Kuřim Jungmannova    
4)  8.070 ,- Kč pro JUNÁK KUŘIM - uplatnění podnikatelský OBOLUS  
5)  7.868,- Kč  pro Kuřimskou ligu malé kopané - uplatněný podnikatelský OBOLUS 
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Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Dne 24.6.1998 se dostavili podnikatelé - fyzické osoby, Oldřich a Danuše Rackovi a uplatnili na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS na zakoupení cisternového vozu pro SDH Kuřim, každý ve výši 3.415,- Kč. 
 
Dne 1.7.1998 se dostavil podnikatel - fyzická osoba, pan Neuman Bořivoj a na předepsaném tiskopise uplatnil 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 85.436,- Kč. Tuto částku rozdělil následovně: 
                60.000,- Kč na zpevnění chodníku před domem Kout 25, Kuřim 
                15.000,- Kč pro ZŠ Kuřim Jungmannova 
                10.436,- Kč pro MŠ Kuřim Jungmannova 
 
Dne 1.7.1998 se dostavil podnikatel  fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS pro JUNÁK KUŘIM, ve výši 8.070,- Kč. 
 
Dne 7.7.1998 se dostavil podnikatel - fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném  
tiskopise  podnikatelský OBOLUS pro Kuřimskou ligu malé kopané, ve výši 7.868,- Kč. 
 

Předkládá:  RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr.Trtílková Alena, D.Šmardová 

 
 
7.4. Návrh na vyklizení bytu č. 1260/9 nájemci p. Duždou Ladislavem a p.Dudovou Helenou 
 
Přijaté usnesení : 1130/98 - MZ schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 1260/9 s panem Duždou 

Ladislavem  a paní Dudovou  Helenou na dobu určitou 2 let, bude-li jejich dluh (za nájem za duben 
1997, za vyúčtování služeb za r. 1996 a platby za TKR) uhrazen do  25. 7. 1998. V případě, že tyto 
dluhy uhrazeny do 25. 7. 1998 nebudou, schvaluje MZ neobnovení nájemní smlouvy k bytu   č. 
1260/9 a souhlasí s podáním návrhu na vyklizení bytu a vymáhání dlužné částky soudní cestou. 

Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 
 
Byt č. 1260/9 na ulici Nádražní užívají nájemci Dužda Ladislav a paní Dudová  Helena (nyní již manželé Duždovi) 
se třemi dětmi. Dne 1.7.1998 skončila platnost jejich nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou. K tomuto datu mají 
nájemci dluh ve výši  Kč 2.409,- . Jedná se o dluh za  nájem za duben 1997, za vyúčtování služeb za r. 1996 a za 
platby TKR. 
Vzhledem k tomu, že dluh těchto nájemců není velký,  jedná se o rodinu se 3 malými dětmi a pan Dužda je v plném 
invalidním důchodu, navrhuje SO  nájemcům nájemní smlouvu obnovit na dobu určitou na další dva roky za 
podmínky, že dluh uhradí do do  25. 7. 1998. V případě, že tento dluh uhrazen do 25. 7. 1998 nebude, navrhuje SO 
neobnovit nájemní smlouvu k bytu a podat návrh na vyklizení bytu  dle     § 676 odst. 2 Obč.Z a vymáhat dlužnou 
částku soudní cestou. 

Předkládá: Ing. arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
Interpelace : 
1.  J.Herman - pověřuje starostu města realizací usnesení MZ související s pořízením nového cisternového vozidla -  
2.  Ing,Novotná - žádá ke složence na příspěvek SDH (veřejná sbírka na hasičský vůz), které jsou vhazovány 

občanům do schránek, přiložit  ještě text s vysvětlením. 
3.  Holman - žádá zprávu ve věci   KD na Nám. Osvobození, knihovny,  veřejné sbírky. 
      Připomínkuje krátkou otevírací bodu České pošty. 
 
Ing,Němec - registruje se technický stav bývalého MěÚ na Nám. 1. května ? 
Ing,Růžička - ano, město  interpeluje  na Českou spořitelnu.  
 
4.  Mgr.Zorník  navrhuje instalovat dopravní značku zákaz zastavení (v rozsahu nejméně 20-ti metrů) na  křižovatce 

Havlíčkova - Legionářská. 
      Dále žádá revizi lamp na u. Pod vinohrady ( zatěkají, drží se v nich voda). 
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Dr.Holman - proč město neplatí  za informovanost občanů (příspěvek na vysílání v kabelové televizi) ? Žádá vysílání 

celého záznamu  jednání MZ. 
Dr.Poledňák - město platí za vysílán zpravodajství v TKR, a v rámci tohoto zpravodajství p.Kadlec použije jen 

malou část nahrávky. Vícehodinové pořady jsou jeho soukromou aktivitou, za kterou město neplatí a má-li 
o toto zájem je potřeba aby p.Kadlec udělal městu cenou nabídku a město si celé nahrávání zastupitelstva 
objednalo 

Osobně vysílání celého záznamu  jednání MZ nedoporučuji. 
5. Starosta žádá vyčíslení nákladů na provoz  Infokanálu TKR 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení :  
 
1109/98 
MZ schvaluje půjčku obci Česká ve výši 600.000,- Kč s podmínkami dle zápisu. 
 
1110/98 
MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby dle 
vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25. 8. 1997. Žádosti o půjčku se 
předkládají na předepsaném formuláři do 15. 9. 1998. 
 
1111/98  
MZ schvaluje odkup pozemků p.č. 109 k.ú. Kuřim  o výměře 400 m2 a  p.č 110 k.ú. Kuřim o výměře 128 m2 od 
Magistrátu města Brna za cenu dle znaleckého posudku bez trvalých porostů a případných drobných staveb s tím, že 
Město Kuřim jako nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu 
nemovitosti. 
 
 
1112/98  
MZ schvaluje panu Bohumilu  Markovi, bytem Na Loučkách 1204, Kuřim prominutí sankcí za nedodržení termínů 
stanovených v dodatku č. 2 smlouvy o nájmu pozemku ze dne 11. 3. 1997. 
 
1113/98 
MZ schvaluje  záměr na směnu pozemků p.č. 3577 o vým. 523 m2a PK p.č. 2525 o vým. 324 m2  k.ú. Kuřim 
v majetku Města Kuřimi za pozemek p.č. 3037 - ostatní plocha silnice o vým. 698 m2 v k.ú. Kuřim. 
 
1114/98  
MZ schvaluje  na změnu usnesení MZ čís 1165/97 ze dne 22.9.1997 takto: slova "pěti nabídek" se mění na slova 
"dvaceti nabídek". 
 
1115/98  
MZ schvaluje odkoupení použitelného stavebního materiálu a investic realizovaných v rámci podkrovní  výstavby 
na domě č.p. 896 a 897 v ulici Na Královkách od  p.Miloše Štrajta a Romana Muselíka. Oproti ceně dle znaleckého 
posudku budou započteny veškeré náklady města na odstranění nedodělků  a škod po působení firmy "Stavební  
sdružení Loft - Muselík a Štrajt" v Kuřimi.  
 
1116/98  
MZ schvaluje změnu usn. MZ č. 1100/96 - poskytování  půjčky na krytinu investorům podkrovní výstavby  takto: 
A) Půjčky poskytnuté dle usn.MZ 1100/96 se okamžikem kolaudace a přihlášením investora k trvalému pobytu   

mění na nevratný příspěvek. 
B) V případě, že předmětná nemovitost do kolaudace změní majitele a půjčka je řádně vrácena, poskytuje se 

příspěvek  tomu, kdo zkolaudoval byt a přihlásil se k trvalému pobytu. 
 
1117/98  
MZ zvolilo pana Lubomíra Stejskala, bytem Na Královkách 936 přísedícím Okresního soudu Brno - venkov 
 
1118/98  
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MZ bere na vědomí předloženou zprávu  o činnosti odboru ÚP,INV a MH. 
 
1119/98  
MZ bere na vědomí informaci o projednání návrhu územního plánu města Kuřimi a schvaluje stanovisko města ke 
změně trasy vodovodního řadu Kuřim-Podlesí. 
 
1120/98  
MZ schvaluje závěrečnou zprávu o účasti Města Kuřimi na likvidaci následků povodní r.1997 a schvaluje navýšení 
celkové částky o 37.176,- Kč. 
 
1121/98  
MZ schvaluje příspěvek 26.100,- Kč p. Zdeňce Šumberové, bytem Lobodice 64. 
 
1122/98  
MZ bere na vědomí předloženou informaci tajemníka o výsledku provozu PA Kuřim za rok 1997. 
 
1123/98  
MZ schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti žadatelům dle doporučení 
komise. 
 
1124/98  
MZ schvaluje poskytnutí příspěvku do výše 25.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti Plavecké 
škole Kuřim dle žádosti ze dne 23.6.1998  
 
1125/98 
MZ schvaluje poskytnutí příspěvku do výše 24.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti p.Aleši 
Kadlecovi dle žádosti ze dne 22.6.1998  
 
1126/98  
MZ schvaluje 2.500,- Kč na proplacení autobusu  na zájezd  Školní družině při ZŠ Jungmannova - dle žádosti ze 
dne 16.6.1998. 
 
1127/98  
MZ bere na vědomí  žádost o poskytnutí finační dotace na víkendový spoj ČSAD Tišnov linka 730 870 pro rok 
1998 a souhlasí  s  úhradou faktury na 25.465,-Kč. 
 
1128/98  
MZ bere na vědomí předloženou zprávu o jednání mezi ČSAD Brno - město a Městem Kuřimí a souhlasí 
s uzavřením smlouvy  na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 1998 s ČSAD Brno - město ve výši 300.000,- Kč 
(včetně linky 720 050 Brno - Kuřim). 
 
1129/98  
MZ schvaluje převod níže uvedených finančních prostředků : 

1)  3.415,- Kč na zakoupení nového cisternového vozu 
    / Oldřich Racek - uplatněný podnikatelský OBOLUS/ 
2)  3.415,- Kč na zakoupení nového cisternového vozu  
    / Danuše Racková - uplatněný podnikatelský OBOLUS/ 
3)  85.436,- Kč uplatněný podnikatelský OBOLUS - Bořivoj Neuman    
     60.000,- na zpevnění chodníku před domem Kout  25, Kuřim, z toho 
     15.000,- pro ZŠ Kuřim Jungmannova 
     10.436,- pro MŠ Kuřim Jungmannova    
4)  8.070 ,- Kč pro JUNÁK KUŘIM - uplatnění podnikatelský OBOLUS  
5)  7.868,- Kč  pro Kuřimskou ligu malé kopané - uplatněný podnikatelský OBOLUS 

 
 
1130/98  
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MZ schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 1260/9 s panem Duždou Ladislavem  a paní Dudovou  Helenou 
na dobu určitou 2 let, bude-li jejich dluh (za nájem za duben 1997, za vyúčtování služeb za r. 1996 a platby za TKR) 
uhrazen do  25. 7. 1998. V případě, že tyto dluhy uhrazeny do 25. 7. 1998 nebudou, schvaluje MZ neobnovení 
nájemní smlouvy k bytu   č. 1260/9 a souhlasí s podáním návrhu na vyklizení bytu a vymáhání dlužné částky soudní 
cestou. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 14 
 
Starosta ukončil jednání MZ v  20:40 hodin. 
 
V Kuřimi dne 7.7.1998 
 
 
 
 
 
         Ing.arch.Vladislav Růžička 
          starosta 
 
 
 
Přílohy :  
1A-B -  Obec Česká - žádost o poskytnutí úvěru, ručení půjčky 
2A -B    Výběrové řízení na poskytování půjček na bytovou výstavbu, graf. příloha 
2C - Marek - žádost  o změnu smlouvy o nájmu pozemku k výstavbě podnikatel.domu 
2 - Magistrát M.Brna - nabídka na směnu poz.p.č. 3037 
3A -  Byty přidělené dle vyhlášky č.7/95 
3B -  Závěrečná zpráva o účasti města na likvidaci násled. povodní 
3C -  Žádost o příspěvek p. Z.Šumberové z Lobodic 
4,4A  Návrh změny č.2 plánu investic na r.1998 
5A -  Stanovisko  města  ke změně trasy vodovod. řádu na Podlesí, graf. příloha  
5B -  Stanovisko města  k projednání  návrhu ÚP 
6A -  PA - výsledky za r. 1997 v porovnání s jinými bazény 
7, 7A Čtvrtletní zpráva o stavu plnění  výstavby města 
8A-B Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti, žádost  Plaveckého klubu 
8C -  Žádost o příspěvek z KF Kotva K.A. 
8D -  Žádost ŠJ  při ZŠ Jungmannova 
9 -  Příspěvek  na víkendový spoj ČSAD Tišnov 
9A -  Zajištění dopravní obslužnosti  pro r. 1998 s ČSAD Brno-město 
10, 10A - Návrh na zvolení  p.Lubomíra Stejskala přísedícím soudcem 
11 -  Program podnikatelský OBOLUS 
12 -  L.Dužda a H.Dudová - návrh na vyklizení bytu 
13 -  Usnesení návrhové komise 
 Pozvánka 
 Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé 
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Ing.Jaromír Němec       PaedDr.David Holman 
 


