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 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2021
Nájemní smlouva - sklep v krytu CO
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 16.06.2021 přijala toto usnesení:
R/2021/0230
Rada města schvaluje
záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 867/8 (kryt CO) v domě č. p. 866, 867 v ul.
Jungmannova v Kuřimi, manž. [osobní údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 623
00 Brno – Kohoutovice a [osobní údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34
Moravské Knínice, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok.
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17.06.2021 do 02.07.2021. Ke zveřejněnému záměru nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Odbor majetkoprávní předkládá radě města ke schválení uzavření nájemní smlouvy k části
nebytového prostoru č. 867/8 (kryt CO).

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem části nebytového prostoru č. 867/8
(kryt CO) o výměře 6,6 m 2 v domě č. p. 866, 867 v ul. Jungmannova v Kuřimi, manž. [osobní
údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 623 00 Brno – Kohoutovice a [osobní
údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Moravské Knínice, na dobu

Vytvořeno 05.08.2021 13:15:08
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neurčitou za nájemné ve výši 20 Kč/m 2/rok.
Termín plnění: 13.08.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty

Vytvořeno 05.08.2021 13:15:08
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Smlouva o nájmu části nebytového prostoru č. 2021/O/……
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupené starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ: 00281964
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu:
19-22824641/0100
Variabilní symbol:
3202…………
jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)
a
Manželé
xxx
xxx
jako společní nájemci na straně druhé (dále jen „společní nájemci“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Město Kuřim je na základě Prohlášení vlastníka budovy V9 469/1997 ze dne 27. 1. 1997, právní
účinky vkladu vznikly ke dni 31. 1. 1997 a na základě Změny Prohlášení vlastníka budovy V9
2490/1999 ze dne 7. 4. 1999, právní účinky vkladu vznikly dnem 17. 5. 1999, vlastníkem mj.
jednotky č. 8 – nebytového prostoru 867/8 umístěného v I. podzemním podlaží, který slouží jako
kryt CO. Celková plocha s příslušenstvím činí 53,91 m2. Součástí jednotky je veškerá její vnitřní
instalace (potrubí, rozvody vody, plynu, elektroinstalace). K vlastnictví jednotky č. 8 patří
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 539/9773 na společných částech budovy.

Článek 2
Předmět a účel nájmu
1. Předmětem této smlouvy je nájem části nebytového prostoru č. 867/8 o výměře 6,60 m2
v domě č. p. 866, 867 v ul. Jungmannova, Kuřim (Příloha č. 1).
2. Pronajímatel přenechává předmětný nebytový prostor společným nájemcům do užívání a ti jej
přijímají.
3. Společní nájemci budou předmětnou část nebytového prostoru využívat jako sklep.

Článek 3
Doba nájmu
1. Tato smlouva se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Nájem sjednaný touto smlouvou může být ukončen:
a) výpovědí v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od 1. dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně
 bez udání důvodu;
b) výpovědí v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od 1. dne měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně
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v případě, že společní nájemci užívají pronajatý nebytový prostor v rozporu s touto
smlouvou,
 v případě, že společní nájemci neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy,
 změní-li společní nájemci bez písemného souhlasu pronajímatele účel nájmu,
 pokud společní nájemci přenechají předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu
bez souhlasu pronajímatele;
c) písemnou dohodou smluvních stran.
3. Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k vyhlášení krizového
stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají okamžikem doručení a společní nájemci jsou povinni předmět nájmu vyklidit
nejpozději do 7 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Článek 4
Nájemné
1. Nájemné za pronájem předmětné části nebytového prostoru je stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok +
0% DPH.
2. Společní nájemci uhradí nájemné za rok 2021 v poměrné výši, tj. 110,- Kč v hotovosti na pokladně
Městského úřadu Kuřim nebo bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním
symbolem do 31. 8. 2021. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je dnem platby.
3. Nájemné je splatné vždy do 30. 04. příslušného roku na účet města a pod variabilním symbolem
uvedeným v záhlaví této smlouvy.
4. Nájemné je osvobozeno od DPH. Pro účely daně z přidané hodnoty je stanoveno datum
uskutečnění zdanitelného plnění na 01. 04. příslušného roku.

Článek 5
Práva a povinnosti společných nájemců
1. Společní nájemci jsou povinni po dobu platnosti této smlouvy udržovat užívanou část nebytového
prostoru č. 867/8 v domě č.p. 866, 867 v Kuřimi, ul. Jungmannova v řádném stavu.
2. Společní nájemci odpovídají za škody vzniklé dalším osobám při řádném užívání části nebytového
prostoru.
3. Společní nájemci se zavazují umožnit pronajímateli vstup do prostoru, kdykoliv o to požádá.
4. Společní nájemci mohou přenechat pronajatou část nebytového prostoru do podnájmu další osobě
pouze se souhlasem pronajímatele.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Otázky a skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
2. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není ani jedna z nich oprávněna
postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy vzniklá na třetí osobu. V případě porušení
tohoto závazku, může dotčená strana od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od této smlouvy musí
být provedeno písemně a doručeno druhé straně.
3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků opatřených podpisy obou smluvních stran.
4. Oprávněný zástupce města Kuřim prohlašuje, že záměr na pronájem předmětu nájmu byl
projednán a schválen na schůzi Rady města Kuřimi dne 16. 06. 2021 pod číslem usnesení
R/2021/0230 a zveřejněn na úřední desce v době od 17. 06. 2021 do 02. 07. 2021. Dále
prohlašuje, že uzavření této nájemní smlouvy bylo projednáno a schváleno na schůzi Rady města
Kuřimi dne 21. 07. 2021 pod číslem usnesení R/2021/……
5. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý ze
společných nájemců a tři jsou určeny pro pronajímatele.
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6. Zástupci smluvních stran po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s účinností od 02. 03. 2021

V Kuřimi dne

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

……………………………………….
xxx

……………………………………….
xxx
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