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
PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr
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 a společnost České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226 (dále jen „ČD“) uzavřeli dne 22.11.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo úplatné
2
nabytí pozemku parc. č. 1198 o výměře 204 m včetně stavby pro dopravu, budovy bez č. p./č. e., k.
ú. Kuřim. Úplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Kuřimi bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva města Kuřimi dne 05.11.2019 pod č. usnesení 1120/2019. Dne 05.12.2019 nastaly
právní účinky vkladu do katastru nemovitostí uvedené kupní smlouvy.
ČD však město Kuřim neupozornily, že k části budovy bez č. p./č. e. jsou uzavřeny tři nájemní
smlouvy a dnem zápisu do katastru nemovitostí vstoupilo město Kuřim do práv pronajímatele ve
vztahu k uzavřeným nájemním smlouvám.
Město Kuřim plánuje realizaci nového Dopravního terminálu Kuřim mj. na pozemku parc. č. 1198 k. ú.
Kuřim. V této části dopravního terminálu jsou projektována nová parkoviště pro cestující v rámci
přestupního dopravního uzlu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zároveň
bude tato plocha sloužit k umístění zázemí pro cyklisty v rámci budování systému cyklostezek
a programu půjčovny kol ČD Bike. Budovu bez č.p./č.e. bude nutné zdemolovat.
RM svými usneseními č. 47/2020, č. 48/2020 a č. 49/2020 ze dne 26.02.2020 schválila výpověď tří
nájemních smluv uzavřených k částem budovy bez č. p./č. e, která je součástí pozemku parc. č. 1198
k. ú. Kuřim. Výpovědní lhůta všem subjektům skončila dne 30.06.2020. Pan Milan Mik a zástupce
společnosti Sobriety, s. r. o., pronajaté nebytové prostory vrátili zpět pronajímateli. Nájemné za
nebytové prostory bylo včas uhrazeno.
Společnost PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6, IČ 27368939,
požádala o prodloužení pronájmu skladových prostor. Vzhledem ke komplikacím způsobených
coronavirovou krizí nebyla společnost PZ servis CZE, s. r. o., zajistit nové adekvátní prostory pro
pokračování podnikání. Skladové prostory v budově bez č. p./č. e. by zpět pronajímateli předala měsíc
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před plánovaným zahájením demoličních prací. Dle informací z OI dojde k demolici budovy nejdříve
koncem roku 2020. OMP nemá námitek proti uzavření nové nájemní smlouvy se společností PZ servis
CZE, s. r. o., na dobu určitou – do 31.10.2020. Nejprve je však nutné schválit záměr dle zákona o
obcích. Nájemné ve výši 10.804,42 Kč za období leden – červen 2020 bylo uhrazeno. Výši nájemného
2
navrhuje OMP zachovat stejné, tj. 300 Kč/m /rok.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
2

záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m , který se
nachází na pozemku parc. č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p./č. e., k. ú. Kuřim,
společnosti PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ
2
27368939, na dobu určitou od 06.08.2020 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 300 Kč/m /rok.
Termín plnění: 31.07.2020
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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