Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Jihomoravský kraj – převod pozemků na ul. Jungmannova – služba škole
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - darovací smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního

Důvodová zpráva:
V souvislosti s potřebou města Kuřim vybudovat další třídy pro ZŠ Jungmannova projednalo město s
Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“) možnost majetkoprávního vypořádaní nemovitých věcí v k.ú.
Kuřim takto:
Nemovité věci ve vlastnictví JMK:
- budova č. p. 1227 na pozemku parc. č. 2785/2 (bývalý objekt „Služby škole“)
2
- pozemek parc. č. 2785/2 o výměře 1804 m
- budova č. e. 1339 (garáž) na pozemku parc. č. 2785/3
2
- pozemek parc. č. 2785/3 o výměře 18 m
Nemovité věci ve vlastnictví města Kuřim:
2
- pozemek parc. č.1452/2 o výměře 290 m (na pozemku je postavena budova č. p. 1084, která
je ve vlastnictví JMK a využívá jej příspěvková organizace zřízená JMK - Dům dětí a mládeže
Kuřim) - vizte př. A.
JMK vyhlásil záměr na prodej nemovitých věcí za nejvyšší nabídku kupní ceny. Jenou z podmínek
prodeje nemovitých věcí bylo jejich užívání po dobu min. 10 let pro vzdělávací účely.
ZM dne 25. 6. 2014 v tajném hlasování stanovilo nejvyšší možnou nabídku kupní ceny a usn. č.
1104/2014 schválilo koupi nemovitých věcí:
Zastupitelstvo města schvaluje
a) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/2, jehož součástí je budova č. p. 1227 vše k. ú. Kuřim,
b) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/3, jehož součástí je budova č. e. 1339 vše k. ú. Kuřim
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z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám 3/5, Brno, IČ 70888337 do vlastnictví
města Kuřim za cenu ve výši dle zápisu.
Město Kuřim jako jediný zájemce podal nabídku kupní ceny na předmětné nemovité věci ve výši 3 000
000,- Kč.
Rada Jihomoravského kraje dne 6. 8. 20014 nabídku města přijala. Ze strany JMK byl však vznesen
požadavek, aby město Kuřim darovalo JMK pozemek parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim.
Na základě výše uvedeného ZM dne 26. 8. 2014 schválilo usn. č. 1118/2014:
1118/2014:
2
Zastupitelstvo města schvaluje záměr darovat pozemek parc. č. 1452/2 o vým. 290 m v k. ú. Kuřim
Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337.
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek.
OMP předkládá ZM návrh darovací smlouvy - vizte příloha B.
Zastupitelstvo JMK schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1452/2 v k.ú. Kuřim dne 18. 9. 2014
usnesením č. 1369/14/Z13.

Návrh na usnesení:
2

ZM s c h v a l u j e darování pozemku parc. č. 1452/2 o vým. 290 m v k. ú. Kuřim Jihomoravskému
kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337.
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
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