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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.05.2021
Paní Petrašová – žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k.ú. Kuřim venkovní posezení před Sushi bistrem sushiMI, Bezručova čtvrť 839/15
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - místo pro stolky
C - stolek s židlí

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Paní Miroslava Petrašová provozovatelka Sushi Bisra sushiMI v Kuřimi, ul. Bezručova čtvrť 839/15,
2
požádala město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Kuřim o výměře cca 4 m , jedná
se o část chodníku před provozovnou, kde by paní Petrašová umístila 2 malé stolky a 4 židle za
účelem venkovní konzumace sushi vizte př. A. Otevírací doba bistra pro veřejnost je od 11:00 – 14:00
hod, totéž by platilo pro venkovní posezení (ve středu zvažují nechat otevřeno do 20:00 hod, alkohol
zde nepodávají).
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučuje předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu,
jako letní zahrádky u jiných restaurací v Kuřimi, tj. uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou
2
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 332 kč/m /rok s roční valorizací. Toto nájemné již
bylo valorizováno inflací za rok 2020. Celková výše ročního nájemného by činila 1.328 Kč. V souladu
se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy nejprve zveřejnit záměr na
pronájem části požadovaného pozemku.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Kuřim o výměře 4 m za účelem umístění
posezení pro venkovní konzumaci sushi paní Miroslavě Petrašové, Jungmannova 864/55, Kuřim,
IČO 87892804 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.07.2021, za nájemné ve
2
výši 332 Kč/m /rok s roční valorizací.
Termín plnění: 31.05.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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