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Z á p i s   č í s l o  04/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 
dne 21. 1. 2013 

 
 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
   PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Omluveni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Zdeněk Kříž   člen rady 
 
     

Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
Starosta zahájil jednání v 8:30 hod., na zahájení jednání bylo přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – zřízení věcných břemen 
 
 
 

 

1. FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – zřízení věcných břemen 

(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C a 1D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka)  

 
V souvislosti s přípravou prodeje pozemků pro obchodní prostory Kuřim (TESCO) je nutné ještě před 
uzavřením kupní smlouvy vyřešit oprávněné zájmy obou stran na zřízení věcných břemen 
k inženýrským sítím a stavebním objektům, kdy obě smluvní strany budou jak stranou povinnou 
z věcného břemene a tak stranou oprávněnou z věcného břemene (viz. smlouvy v příloze). 
V případě kanalizačních stok DN 300 a DN 600 uložených v pozemcích p.č. 2988, p.č. 2989/1, p.č. 
2989/2, p.č. 2990 a p.č. 2991/3 vše v obci a k.ú. Kuřim žádal OMP po společnosti Fuertes 
Development s.r.o. uzavření „ostré“ smlouvy o zřízení věcného břemene. Tato nebyla s odkazem na 
nedostatek času akceptována a je požadováno uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. OMP proto doporučuje, aby v této smlouvě byla zakotvena vysoká smluvní pokuta, pokud 
Fuertes Development s.r.o. nepřevede práva a povinnosti plynoucí z této budoucí smlouvy na 
budoucího vlastníka zatížených pozemků. 
Druhá smlouva upravuje budoucí uložení vodovodního řadu a možnost napojení pro lokalitu Záhoří. 
Třetí smlouva řeší drobné „zbytkové záležitosti“. 
Předmětem čtvrté smlouvy je zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení.  
Jedná se o přeložku VTL plynovodu na pozemcích p.č. 2989/2, p.č. 2994/1, p.č. 2994/16, p.č. 2991/3, 
p.č. 2989/1, přeložku STL plynovodu na pozemcích p.č. 2989/2, p.č. 2994/1, p.č. 2994/16, p.č. 2991/3, 
p.č. 2989/1, p.č. 2988, p.č. 2208, p.č. 2136, STL přípojku na pozemcích p.č. 2989/2, p.č. 2990 a o 
kabelovou přípojku NN na pozemcích p.č. 2208 a p.č. 2136. Uvedené pozemky budou při podpisu 
smlouvy ve vlastnictví města, tudíž je nutné zřídit věcné břemeno k plynárenskému zařízení s JMP 
Net, s.r.o. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
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Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy za zřízení věcného břemene za poplatek ve výši 250,-
Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
V příloze B předkládá OMP návrh smlouvy. 
 
Příloha A - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene na kanalizaci 
Příloha B - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene na vodovod 
Příloha C - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene ostatní 
Příloha D - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení 
 
 
 
Přijaté usnesení: 50/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu jednotných kanalizačních stok DN 300 a DN 600“ na 
pozemcích p.č. 2988, p.č. 2989/1, p.č. 2989/2, p.č. 2990 a p.č. 2991/3 vše v k.ú. 
Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 
26893223. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.  

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
Přijaté usnesení: 51/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „prodloužení vodovodního řadu“ na pozemku p.č. 2990 v k.ú. Kuřim (dle GP 
2885-2271/2012 nově označený jako pozemek p.č. 2990/1 k.ú. Kuřim). Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., se 
sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 26893223. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
Přijaté usnesení: 52/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch FUERTES 

DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 
26893223 na pozemcích p.č. 2136, p.č. 2219/19, p.č. 2988, p.č. 2989/2, p.č. 2990, 
p.č. 2991/2, p.č. 2994/16 vše k.ú. Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, pro telefonní přípojku 
za 100,- Kč/bm, pro ostatní omezení bezúplatně. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
Přijaté usnesení: 53/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního 
nákresu na pozemcích p.č. 2136, 2208, 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2994/1, 
2994/16, 2991/3 a 2989/1 vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 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 
250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
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Starosta ukončil jednání RM v 8:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 1. 2013 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
1) příspěvek do schůze RM – FUERRTES DEVELOPMENT, s.r.o., zřízení věcných břemen 
1A) smlouva č. 2013/B/0005 
1B) budoucí smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene FD x MK 
1C) budoucí smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene MK x FD 
1D) smlouva budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  


