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 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
HARD BIKERS Kuřim – žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku
parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim v lokalitě Kolébka
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - návrh skill centra

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Cyklistický spolek HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, Kuřim, IČO 69707952
vybudoval cyklistické hřiště „pumptrack“ na části pozemku parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim o výměře
2
1.000 m , který je ve vlastnictví města Kuřim – vizte př. A. Tento pozemek město vypůjčilo na základě
Smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 5 let, která skončila k 31.12.2018.
2
Nyní cyklistický klub požádal o novou výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 o výměře 1.000 m za
stejných podmínek.
Hřiště by bylo i nadále bezúplatně využíváno pro sportovní vyžití mládeže a široké veřejnosti.
V budoucnu by spolek Hard bikers Kuřim rád rozšířil využívaný prostor o cyklistické skill centrum, tzn.
drobné terénní překážky v podobě palet pro zlepšení nácviku ovladatelnosti kola, budování rovnováhy
atd. Pravidelná údržba hřiště a okolí bude prováděna cyklistickým spolkem.
V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením smlouvy o výpůjčce nejprve zveřejnit
záměr na výpůjčku části požadovaného pozemku.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
2

záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 1.000 m spolku
HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, Kuřim, IČO 69707952, na dobu určitou
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v trvání 5 let od podpisu smlouvy oběma stranami.
Termín plnění: 30.09.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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