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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bod jednání číslo

Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace - výpůjčka pozemku záměr
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 07.03.2016 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. 2016/B/0013 mezi městem Kuřim a Domem dětí
a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim, IČ
44946881 (dále jen „DDM“). Předmětem této smlouvy byla výpůjčka pozemků p. č. 2003, p. č. 2004/1
a p. č. 2004/2 vše k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 k této smlouvě byl snížen rozsah předmětu výpůjčky a
DDM má v současné době ve výpůjčce pouze pozemek parc. č. 2003 zastavěná plocha a nádvoří o
2
výměře 208 m , k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek na ulici Legionářská a DDM jej využívá jako
zahradu. Smlouva o výpůjčce č. 2016/B/0013 ve znění Dodatku č. 1 je uzavřena na dobu určitou 5 let
od podpisu smlouvy, tj. do 06.03.2021.
Odbor majetkoprávní (dále jen "OMP") s ředitelem DDM telefonicky zkonzultoval uzavření nové
smlouvy o výpůjčce pozemků na dalších 5 let.
Před uzavřením smlouvy o výpůjčce musí být nejprve vyhlášen záměr ve smyslu § 39 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
2

záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 2003 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m , k. ú.
Kuřim, ve prospěch organizace Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem
Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim, IČ 44946881, na dobu určitou – do 31.03.2026.

Vytvořeno 26.01.2021 10:36:42
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Termín plnění: 31.01.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty

Vytvořeno 26.01.2021 10:36:42
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