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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2014 konané dne 07.04.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Oldřich Štarha – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8,40 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1.  Drahomíra Potůčková x město Kuřim – směna pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
 

2.  Manželé Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky 
 

3.  Manželé Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky 
 

4.  E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dušínova, sm. 
NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“ 

 
5.  Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

 
 
 

1. Drahomíra Potůčková x město Kuřim – směna pozemků v lokalitě 
za rybníkem Srpek 
 
Drahomíra Potůčková, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je mimo jiné i vlastníkem 
pozemků parc. č. 2784/19 - vodní plocha o výměře 334 m

2
, parc. č. 2903/6 - ostatní plocha o výměře 

204 m
2
, parc. č. 2904/76 - orná půda o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/77 - orná půda o výměře 5.595 

m
2
, vše v k. ú. Kuřim - viz příloha A. Celková výměra směňovaných pozemků činí 6.715 m

2
. 

 
Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 3714/45 - orná půda o výměře 7.710 m

2
 v k. ú. Kuřim - viz 

příloha B. 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Pozemky parc. č. 2784/19, parc. č. 2903/6 a parc. č. 2904/77 jsou zahrnuty v projektu zmíněné 
investiční akce. Paní Potůčková nesouhlasila s prodejem těchto pozemků, ale aby neznemožnila 
realizaci investičního záměru, vždy deklarovala, že je ochotna pozemky směnit. V minulých letech se 
ale nikdy nepodařilo najít shodu na oboustranně akceptovatelném předmětu směny. Tato překážka 
byla prolomena až se stávajícími výkupy pozemků, kdy město může nabídnout ke směně část 
pozemku p. č. 3714/45 - orná půda o výměře 7710 m

2
 k. ú. Kuřim. Tato možnost byla projednávána  
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na úrovni vedoucího OMP a starosty města.  Paní Potůčková žádá směnit všechny čtyři pozemky 
v poměru výměr 1:1 a bez cenového vyrovnání. 
 
OMP upozorňuje, že revitalizační opatření se přímo dotknou jen pozemku p. č. 2904/77 k. ú. Kuřim. 
Pozemek p. č. 2904/76 k. ú. Kuřim bude dle názoru pí Potůčkové v budoucnu neobdělavatelný, 
a proto jej žádá směnit také. Pozemky parc. č. 2784/19, parc. č. 2903/6 k. ú. Kuřim jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako vodní plocha a ostatní plocha (cesta). Tyto druhy pozemků byly od 
ostatních vlastníků vykupovány za 10,- Kč/m

2
. Za tyto pozemky ale žádá ornou půdu ve stejné 

výměře, tj. 538 m
2
. Rozdíl ve výkupních cenách je 25,- Kč/m

2
 a město by na této transakci tedy tratilo 

13.450,- Kč. 
 
Definitivně o směně může rozhodnout až zastupitelstvo města. Záměr však může vyhlásit i jiný orgán 
než ten, který nakonec o majetkoprávním úkonu rozhoduje. Z důvodu urychlení celé transakce proto 
žádá OMP, aby o záměru rozhodla rada města. 
 
Pro navrhovanou směnu je nutné vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 3714/45 
o výměře 7.710 m

2
, kdy část této parcely o výměře cca 6.715 m

2
 smění s paní Potůčkovou. 

 
Přílohy:  A - pozemky paní Potůčkové 

B - pozemek města 
 
Přijaté usnesení: 157/2014 - RM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2784/19 o výměře 

334 m
2
, parc. č. 2903/6 o výměře 204 m

2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 

a parc. č. 2904/77 o výměře 5.595 m
2
 (vlastník paní Potůčková, trvale bytem 

Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za část pozemku parc. č. 3714/45 o výměře cca 
6.715 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim - dle přílohy B, bez cenového 

vyrovnání. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

2. Manželé Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky 
 
Manželé MVDr. Michel Boudjaoui, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno a Jana Boudjaoui 
Havlová, bytem xxxxxxxxxxxxxx 623 00 Brno, požádali o pronájem části pozemku parc. č. 3417/1 k. ú. 
Kuřim o výměře 227 m

2
, zahrádka v lokalitě „pod Podlesím“ v Kuřimi. Jedná se o dlouhodobě volnou 

zahrádku. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 3417/1 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 158/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 3417/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 227 m
2
 - zahrádka v lokalitě „pod Podlesím“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům MVDr. Michelu Boudjaoui, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno 
a Janě Boudjaoui Havlové, bytem xxxxxxxxxxxxx 623 00 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Dušínova, sm. NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“ 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala Městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
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stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Dušínova, sm. NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 4487/1 v k. ú. Kuřim. 
 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 4487/1 v k. ú. Kuřim pro připojení dětského hřiště - vizte 
příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze C. 
 
Přílohy:  A - Dušínova-hřiště situace 

B - Dušínova-hřiště situace 
C - Rozman smlouva 

 
Přijaté usnesení: 159/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 4487/1 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

5. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
 
Jedná se o převod práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu "Sportovně rekreační plocha, 
Díly za Sv. Jánem , Kuřim", a to konkrétně dílčí části přípojky NN, která bude napojena na distribuční 
soustavu v  majetku  společnosti E.ON Distribuce a.s., a která bude zároveń stavebníkem přípojky na 
základě žádosti o připojení k distribuční soustavě. 
OI doporučuje Radě města  schválení příslušné smlouvy, která umožní společnosti E.ON zahájit 
stavbu přípojky NN, která je nezbytná pro zahájení stavby hřiště. 
 
Přílohy:  A - Sportovně rekreační plocha-smlouva o převodu práv a povinností 
 
Přijaté usnesení: 160/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností 

z územního rozhodnutí č. j. MK/20438/13/OSVO ze dne 23. 1. 2014, vydaného pro 
stavbu "Sportovně rekreační plocha", ve které se stává právním nástupcem 
stavebníka přípojky NN společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28058400. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

6. Drobné investice 
 
Na minulém jednání RM bylo schváleno vyčlenění částky 13.300 Kč z Drobných investic na pořízení 
flexibilní tréninkové stěny pro sportovní areál. Jelikož se za tuto cenu stěna nedá pořídit, je 
navrhováno navýšit tento limit na částku, za kterou je na trhu dostupná. 
Stěnu lze k dnešnímu dni koupit za částku 14.848 Kč. 
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http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/ 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje změnu usnesení RM č. 142/2014 ze dne 26. 3. 2014, kde se mění 

celková částka vyčleněných prostředků na 28.200 Kč. Navýšení limitu se týká 
položky č. 3 - nákup flexibilní tréninkové stěny, s novým limitem 15.300 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha)  Proti: 0  Zdržel se: 1 (J. Koláček) 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

3. Manželé Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky 
 
Manželé Stanislav a Anna Laušovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pronájem 
části pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 193 m

2
, zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ 

v Kuřimi. Na převzetí zahrádky se dohodli s původním nájemcem. OMP doporučuje schválit záměr na 
pacht části pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje zvážit prodej pozemku 3002/3 společnosti Walter, byl by spíše pro pronájem 
tohoto pozemku. 
 
Přijaté usnesení: 161/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. 

Kuřim o výměře 193 m
2
 - zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům Stanislavu a Anně Laušovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 7. 4. 2014 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
 

1 Drahomíra Potůčková x město Kuřim – směna pozemků v lokalitě za rybníkem 
Srpek 

 1A pozemky paní Potůčkové 

 1B pozemek města 

2 Manželé Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky 

3 Manželé Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dušínova, sm. 
NNk, Město, hř, p.č. 4487/1“ 

 4A Dušínova-hřiště situace 

 4B Dušínova-hřiště situace 

 4C Rozman smlouva 

5 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

 5A Sportovně rekreační plocha-smlouva o převodu práv a povinností 

6 Drobné investice 

 


