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 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
HERBASTAR, spol. s r. o. - vyjmutí pozemků z pachtu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - fotodokumentace
C - dodatek č. 4
D - dodatek č. 2

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim uzavřelo 2 pachtovní smlouvy na pacht pozemků určených k zemědělskému
obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r. o. (dále jen Herbastar) na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2023, první č. 2018/O/0085 ve znění Dodatku č. 3 za pachtovné ve výši 0,1462
Kč/m2/rok s valorizací, druhou č. 2018/O/0088 ve znění Dodatku č. 1 za pachtovné ve výši 0,34
Kč/m2/rok s roční valorizací (vysoutěžená cena).
Seznam obhospodařovaných pozemků dle pachtovní smlouvy č. 2018/O/0085 ve znění Dodatku č. 3:
HERBASTAR, spol. s r. o.:
části pozemků parc. č. 2759/1 o vým. 8.265 m 2, 3062/34 o vým. 5.924 m 2, 3062/123 o vým. 2.518 m 2
, 3062/199 o vým. 3.135 m 2, 3062/201 o vým. 968 m 2, 3431/5 o vým. 53.587 m 2, 4521/1 o vým. 1.500
m2 a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87,
3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/106, 3062/192, 3062/193, 3062/195,
3062/197, 3062/202, 3062/204, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203,
3431/17, 3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5,
3519/6, 3519/16, 3520, 3522/20, 3707/19, 3707/21, 3707/22, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4522/8,
4541, 4592, 4593, 4594 a 4595, vše v k. ú. Kuřim a dále celé pozemky parc. č. 1407/16 o výměře
321 m2 a parc. č. 1409/28 o výměře 331 m 2 oba k. ú. Lelekovice.
Celková výměra pronajímaných pozemků činí 219.854 m2.
Seznam obhospodařovaných pozemků dle pachtovní smlouvy č. 2018/O/0088 ve znění Dodatku č. 1:
HERBASTAR, spol. s r. o.:
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části pozemků parc.č. 3062/8 o vým. 2.715 m 2, 3062/11 o vým. 8.899 m 2, 3062/29 o vým. 287 m 2 a
celé pozemky parc. č. 3026/9, 3062/10, 3062/30, 3062/31 vše v k. ú. Kuřim.
Celková výměra pronajímaných pozemků činí 19.537 m2.
Z důvodu výstavby v lokalitě Záhoří se už v loňském roce výměra propachtovaných pozemků
snižovala. Začátkem června 2021 se pan MVDr. Veselý, jednatel společnosti Herbastar ozval, že
potřebuje dále snížit výměru pozemků z pachtu kvůli dotacím na 1,86 ha dle veřejného registru půdy a
zároveň uvedl, že okrajové části propachtovaných pozemků již delší dobu ani neobhospodařuje, neboť
jsou užívány ke stahování dřeva a pro potřeby stavby v Záhoří (vizte fotodokumentace v příloze B).
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) se snížením výměry propachtovaných pozemků souhlasí.
Seznam pozemků doporučených k vyjmutí z pachtu:
Pachtovní smlouva č. 2018/O/0085 ve znění Dodatku č. 3:
část pozemku parc. č. 3062/15 o vým. 409 m 2 a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/16. Výměra
vyjmutých pozemků činí 1.055 m2.
Pachtovní smlouva č. 2018/O/0088 ve znění Dodatku č. 1:
části pozemků parc. č. 3062/8 o vým. 67 m 2, 3062/11 o vým. 309 m 2, 3062/29 o vým. 10 m 2, 3062/30
o vým. 774 m2 a 3062/31 o vým. 8 m 2. Výměra vyjmutých částí pozemků činí 1.168 m2.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0085 ze dne 21.12.2018 ve znění Dodatku
č. 3 se společností HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice,
IČO 47915951, kterým se snižuje celková výměra propachtovaných parcel na 218.799 m 2 za
cenu 0,1462 Kč/m2/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0088 ze dne 21.12.2018 ve znění Dodatku
č. 1 se společností HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice,
IČ 47915951, kterým se snižuje celková výměra propachtovaných parcel na 18 369 m 2 za cenu
0,35 Kč/m2/rok s roční valorizací za účelem zemědělského obhospodařování.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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