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 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17.01.2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - plnění usnesení ZM

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především
v oblasti investiční a majetkové.
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení:
č. 1024/2020 ze dne 05.05.2020
Důvodová zpráva:
vzhledem k tomu, že došlo ke změně vlastníka společnosti i změně stavby jako takové, jednají
smluvní strany o uzavření smlouvy dle skutečného stavu.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2022.
č. 1062/2020 ze dne 15.09.2020
Důvodová zpráva:
pozastaveno ze strany společnosti Lídl, jednáme o dalších záměrech, které s tím souvisí.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2023.
č. Z/2021/046 ze dne 18.05.2021
Důvodová zpráva:
máme návrh geometrického plánu a budoucí smlouva je uzavřena.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 30.06.2022.
Návrh na usnesení:
ZM

Vytvořeno 18.01.2022 20:16:39
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bere na vědomí
stav plnění usnesení ZM ke dni 17.01.2022 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1024/2020 do
31.12.2022, č. 1062/2020 do 31.12.2023 a č. Z/2021/046 do 30.06.2022.
Termín plnění: 25.01.2022
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty

Vytvořeno 18.01.2022 20:16:39
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Výpis úkolů "do ZM, nesplněné, termín splnění do data 17.01.2022"
Číslo
usnesení

Založeno

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

Název příspěvku

Text usnesení
schvaluje
závazek města Kuřimi, jehož předmětem je poskytnutí příspěvku
Mikroregionu Kuřimka, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO
71248749 ve výši 100 % nákladů vynaložených na odstranění
cyklostezky z části pozemku p. č. 2700/4 k. ú. Kuřim a její následné
uvedení do původního stavu v souvislosti s případnou opravou nádrží
uložených v části pozemku p. č. 2700/4 k. ú. Kuřim, a to po dobu zřízení
práva stavby cyklostezky na tomto pozemku, tj. 30 let.

Informace o průběhu
plnění

Z/2021/046 19.05.2021

31.12.2021 Mgr. Jana
Viktorinová
(Odbor
majetkoprávní)

Cyklostezka Kuřim –
Veverská Bítýška I. a II.
etapa - závazek k
úhradě nákladů

1062/2020

16.09.2020

31.12.2021 Ing. Vladimíra
Fidrmucová
(Odbor
majetkoprávní)

ZDR Retail Kuřim s.r.o. s c h v a l u j e
x město Kuřim –
Dohodu o ukončení budoucí směnné smlouvy č. 2018/B/0031.
ukončení směny
pozemků dohodou

Termín plnění prodloužen do
31.12.2020 usnesením RM č.
1102/2020.
POŽÁDÁNO O PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU PLNĚNÍ.

1024/2020

06.05.2020

31.12.2021 Mgr. Jana
Viktorinová
(Odbor
majetkoprávní)

Lidl Česká republika, v.
o. s. x město Kuřim –
záměr na směnu
pozemků, odkoupení
pozemků pod
komunikací a
související
infrastruktury

Termín plnění usnesení
prodloužen do 31.12.2021
usnesením RM č. 1102/2020.
POŽÁDÁNO O PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU PLNĚNÍ.

schvaluje
záměr na směnu části pozemku p. č. 2630/16 nově označeného jako
parcela č. 2630/80 o výměře 197 m2, orná půda (vlastník město Kuřim)
za část pozemku p. č. 2630/2 nově označenou jako p. č. 2630/81 o
výměře 113 m2, část pozemku p. č. 2630/21 nově označenou jako p. č.
2630/82 o výměře 17 m2, část pozemku p. č. 2630/23 nově označenou
jako p. č. 2630/83 o výměře 41 m2, části pozemků p. č. 2630/24,
2630/25, 2630/28, 2630/31 nově označené jako p. č. 2630/84 o
celkové výměře 172 m2 vše dle GP č. 3599-92/2018, vypracovaného
společností GEOSmar, s. r. o., dále za pozemek p. č. 2635/6 o výměře
53 m2, pozemek p. č. 2635/14 o výměře 7 m2, pozemek p. č. 2635/15
o výměře 18 m2, pozemek p. č. 2635/16 o výměře 10 m2, pozemek p.
č. 2635/17 o výměře 42 m2, pozemek p. č. 2635/18 o výměře 11 m2,
pozemek p. č. 2635/19 o výměře 23 m2, pozemek p. č. 2629/16 o
výměře 2 m2 a dále za pozemek p. č. 2630/11 o výměře 851 m2 a
pozemek parc. č. 2629/15 o výměře 76 m2 oba včetně tělesa
komunikace, dešťové kanalizace pod komunikací a mostu přes
Mozovský potok a dále za těleso komunikace na pozemku p. č. 2637/2,
vše v k. ú. Kuřim (vlastník Lidl Česká republika, v. o. s.) s doplatkem ve
výši 100.000 Kč + DPH ve prospěch společnosti Lidl Česká republika, v.
o. s. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona, náklady
spojené s převodem uhradí město Kuřim.

Požádáno o prodloužení termínu
plnění.
Termín plnění prodloužen
usnesením Z/2021/72 do
31.12.2021.
POŽÁDÁNO O PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU PLNĚNÍ.

