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 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Manž. Viktor a Lenka Kolosinští, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí bytu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu
č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi. Společnými nájemci tohoto bytu jsou od roku 2014 manž.
Viktor a Lenka Kolosinští. V současné době mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu na dobu
neurčitou.
Manž. Kolosinští požádali dne 23.06.2020 o souhlas s rekonstrukcí zmíněného bytu. V rámci
rekonstrukce by bylo provedeno:
- podlahové topení v celém bytě
- místnost WC – nové WC, nová dlažba, oprava zdi
- koupelna – nové obklady, dlažba
- koupelna a místnost WC budou mít nový odvětrávací systém
- výměna oken a vchodových dveří
- probourání dveřního otvoru z chodby do pokoje v nosné zdi (nyní je průchod do druhého pokoje
přes obývací pokoj)
- zateplení stropu ve sklepě pod bytem
Náklady na celou rekonstrukci provedou manž. Kolosinští vlastním nákladem. Rekonstrukce bude
probíhat postupně dle finančních možností nájemců. Jako důvod provedení uvedených prací uvádí
nájemci skutečnost, že se v celém bytě vyskytuje plíseň. Umístění bytu je problematické – byt je
přízemní a rohový.
OMP k výše uvedenému uvádí, že v roce 2014 – po vrácení bytu původním nájemcem – proběhla
v bytě č. 832/2 rekonstrukce, jejíž součástí bylo:
- projektová dokumentace etážového topení – 4. 600 Kč
- etážové topení – 98.860,90 vč. DPH
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plastová okna – 36.112 Kč vč. DPH
rekonstrukce koupelny, WC a kuchyně – obklady, dlažba, kuchyňská linka – 71.201 Kč vč. DPH
renovace dřevěných podlah v pokojích, PVC – kuchyně – 19.035 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že město Kuřim v roce 2014 investovalo do rekonstrukce bytu částku ve
2
výši téměř 230 tis. Kč. Nájemci již od roku 2014 hradili zvýšené nájemné ve výši 65,- Kč/m /měs. (v
2
roce 2014 bylo nájemné ve většině obecních bytů 56 Kč/m /měs.). OMP dává radě města ke zvážení,
zda souhlas s rekonstrukcí bytu udělit.
Manž. Kolosinští byli upozorněni na skutečnost, že zásahem do nosné zdi je nutné rekonstrukci bytu
ohlásit na stavebním úřadě, vč. doložení statického posudku. Souhlas města s rekonstrukcí bytu bude
sloužit také jako podklad pro stavební úřad. Stejně tak byli upozorněni, že na stavební úřad bude
nutné doložit souhlas společenství vlastníků s rekonstrukcí.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s rekonstrukcí bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832
v ul. Zborovská v Kuřimi, kterou provedou nájemci bytu manž. Viktor a Lenka Kolosinští, trvale
bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim. Rekonstrukce bude provedena svépomocí
vlastním nákladem bez nároku na náhradu vložených nákladů.
Termín plnění: 15.07.2020
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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