Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Schválení programu jednání
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Program:
1
2
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9
10
11
12
13
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20

Zvolení návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17.01.2022
Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. – darovací smlouva – nerezové
gastronomické movité věci
Správa železnic - převod části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim do majetku města Kuřim
Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi pro rok 2022 až
2031
Rozpočet města Kuřimi na rok 2022
Zrušení usnesení ZM č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021
Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022
Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“
Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim
Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim
Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim
Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro osoby ve
věku 70 let a více pro rok 2022
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2022, o nočním klidu
Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví
Nabídka pozemků ke koupi
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Rozpočtové opatření č. 1
Různé.

Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
program jednání
Termín plnění: 25.01.2022
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty
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