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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Společnost Kapitol, Bc. Kateřina Jarošová, MBA, Brno – kupní smlouva
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - kupní smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Paní Bc. Kateřina Jarošová, MBA, obchodní zástupce společnosti Kapitol, pojišťovací a finanční
poradenství, a. s., se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, IČ 64319911 byla do 30.01.2019
nájemcem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p.
845, 846 ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 2121,
vše v obci a k. ú. Kuřim.
Nebytový prostor č. 847/10 byl v době zahájení nájmu v roce 2012 nevyhovující k okamžitému
podnikání. Paní Jarošová nechala provést rekonstrukci celého nebytového prostoru. Náklady na
rekonstrukci nebytového prostoru se vyšplhaly z předpokládaných 450.000 Kč na téměř 850.000 Kč.
Při ukončení nájemní smlouvy v lednu 2019 žádala paní Jarošová o finanční vyrovnání ve výši
380.000 Kč.
Již ve své nabídce ke zveřejněnému záměru paní Jarošová uvedla, že je nezbytné před zahájením
nájmu provést rekonstrukci nebytového prostoru, která by se skládala z:
- reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových
sociálních zařízení
- nové elektroinstalace
- opravy podlah a pokládky podlahových krytin
- opravy omítek, nové výmalby prostor
- výměny vstupních dveří
- výměny skleněných výlohových skel
Rekonstrukce byla tehdy odhadnuta na 450.000 Kč. V nabídce paní Jarošová dále uvedla, že tato
vložená investice nebude po městě nárokována slevou z nájemného a ani po ukončení smluvního
vztahu nebude nárokována k proplacení. Požadovala však minimální dobu nájmu alespoň 5 let. Takto,
dle požadavku paní Jarošové, byla i Nájemní smlouva koncipována, a to v bodu 4.8. Nájemní smlouvy
č. 2012/O/0036 ve znění Dodatku č. 1, který zní:
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4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu
odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém se bude nacházet po provedení
odsouhlasených úprav s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Po provedení odsouhlasených úprav
bude skutečný stav zadokumentován. Nájemce se zavazuje, že provede níže uvedené úpravy, které
v případě ukončení nájmu ponechá v nebytovém prostoru ve vlastnictví pronajímatele, aniž by
požadoval úhradu vložených nákladů. Výjimka je dohodnuta v čl. 9.3. této smlouvy.
Plánované úpravy:
a) výměna stávajících výloh za nové
b) úprava podlahy
c) rekonstrukce sociálního zázemí
d) snížení stropů sádrokartonem
Bod 9.3. zmíněné Nájemní smlouvy, na který je odkazováno v čl. 4.8., zní:
9.3. V případě, že pronajímatel ukončí do 30.06.2017 tuto smlouvu podle ustanovení čl. 9.2. (tj. bez
udání důvodu), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání o způsobu majetkového vypořádání
pronajímatelem odsouhlasených investic. Nedojde-li k dohodě, bude vypracován znalecký posudek,
který určí zůstatkovou hodnotu investic. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě
strany rovnoměrně. K 30.06.2017 pozbývá toto ustanovení účinnosti.
Pronajímatel Nájemní smlouvu jednostranně neukončil, avšak paní Jarošová v nebytovém prostoru
podnikat přestala již v roce 2017, Nájemní smlouva však ukončena nebyla a nájemné z
nevyužívaného nebytového prostoru hradila. Současně se po dobu posledních dvou let před
ukončením nájmu pokoušela za sebe sehnat nového nájemce.
Dle výše uvedeného nemá město vůči nájemci žádnou povinnost z titulu finančního vyrovnání.
O finančním vyrovnání vůči paní Jarošové předložilo OMP na schůzi rady města v roce 2019 několik
příspěvků. Na schůzi rady města dne 6. 5. 2019 nebyl schválen návrh usnesení na projednání žádosti
paní Jarošové o finanční vyrovnání na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi. Na schůzi rady města
dne 21.08.2019 bylo pod číslem usnesení 361/2019 schváleno odkoupení kompletního osvětlení
včetně realizované elektroinstalace za cenu 157.863 Kč vč. DPH – na základě odborného posouzení
vypracovaného Ing. Hanákem, Kuřim. Toto odborné posouzení však nezahrnovalo ocenění
jednotlivých svítidel instalovaných v nebytovém prostoru. Dle vyjádření vedoucího OF nelze technické
zhodnocení prostoru koupit do majetku města. OMP proto vyzval dne 25.09.2019 paní Jarošovou
k doložení faktury za instalaci svítidel. Paní Jarošová obratem sdělila, že vše dohledná a doloží.
Bohužel ani na výzvu OMP dne 10.02.2020 a 02.03.2020 nereagovala, usnesení č. 361/2019 bylo
proto zrušeno na schůzi rady města dne 11.03.2020.
Následně paní Jarošová poslala odkazy na různé webové stránky, ze kterých lze zjistit cenu
instalovaných svítidel. Cena jednoho stropního svítidla je 8.600 Kč (v nebytovém prostoru je celkem 8
ks takových stropních svítidel), cena závěsného svítidla je cca 9.000 Kč. V nebytovém prostoru dále
zůstaly 3 ks zářivkových svítidel, kuchyňská linka s dřezem a baterií a lednička.
OMP navrhlo paní Jarošové jako poslední možnost odkoupení výše uvedených stropních svítidel,
kuchyňské linky a ledničky za celkovou cenu 65.000 Kč vč. DPH. Paní Jarošová s navrženou cenou
souhlasí. OMP předkládá ke schválení uzavření kupní smlouvy.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření kupní smlouvy s paní Bc. Kateřinou Jarošovou, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00
Brno, IČ 64319911, jejímž předmětem je koupě osvětlovacích těles, kuchyňské linky a ledničky
instalovaných v nebytovém prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového
domu č. p. 845, 846 ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 ul. nám. Osvobození v Kuřimi do vlastnictví
města Kuřimi za celkovou kupní cenu 65.000 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.08.2020
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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Kupní smlouva č. …………
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl.
občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami
Prodávající:

Bc. Kateřina Jarošová, MBA
se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno
IČ 64319911
neplátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2100338518/2010
(dále jen „prodávající“)

Kupující:

Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ 00281964
DIČ CZ00281964
zastoupené starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
(dále jen „kupující“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající prohlašuje, že v roce 2013 provedl vlastním nákladem rekonstrukci nebytového
prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845 a 846 ul. Bezručova
čtvrť a č. p. 847 ul. nám. Osvobození v Kuřimi, vč. instalace svítidel, kuchyňské linky a dodávky
ledničky.
1.2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy odevzdat kupujícímu osvětlení, kuchyňskou
linku a ledničku a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem (dále jen „předmět koupě“).
1.3. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu.

2. Předmět koupě
2.1. Předmětem koupě je:
 svítidla stropní – 8 ks – kancelář
 svítidlo závěsné – 1 ks - kancelář
 svítidla zářivková – 3 ks – kancelář
 kuchyňská linka vč. dřezu a vodovodní baterie
 lednička Candy
2.2. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří fotografie předmětu koupě.
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3. Kupní cena
3.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena předmětu koupě činí:
stropní svítidla

…………………

39 669,42 Kč

závěsné svítidlo

…………………

5 785,12 Kč

zářivková svítidla …………………

2 479,34 Kč

lednička Candy

…………………

2 479,34 Kč

kuchyňská linka

…………………

3 305,78 Kč

cena bez DPH

…………………

53 719,00 Kč

DPH 21 %

…………………

11 281,00 Kč

cena celkem

…………………

65 000,00 Kč

3.2. Kupní cenu se zavazuje kupující uhradit do 15 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Prohlášení Kupujícího
4.1. Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen se stavem předmětu koupě.

5. Dodání předmětu koupě
5.1. Předmět koupě se nachází v nebytovém prostoru č. 847/10 na nám. Osvobození v Kuřimi.
5.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přejde na kupujícího okamžikem
zaplacení dohodnuté kupní ceny.

6. Odpovědnost za vady
6.1. Kupující kupuje předmět koupě do svého vlastnictví tak, jak „stojí a leží“.

7. Ostatní smluvní ujednání
7.1. Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení
a kupující tři vyhotovení.
7.4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
7.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7.6. Uzavření této kupní smlouvy bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. ……/2020 ze dne
08. 07. 2020.
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7.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že
celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn
v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od
jejího uzavření.

V Kuřimi dne …………………….

…………………………….................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

………………………………………….
Bc. Kateřina Jarošová, MBA
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