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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Nebytové prostory v objektu Jungmannova 950
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - nebytové prostory - stávající stav
B - nebytové prostory Charita
C - nebytové prostory CSSK

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 budovy č. p. 950 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č.
1818, vše v obci a k. ú. Kuřim.
na část nebytových prostor umístěných v I. nadzemním podlaží budovy je v současné době uzavřena
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. 2017/B/0046 s příspěvkovou organizací Centrum sociálních
služeb Kuřim, IČO 49457276 (dále jen „CSSK“) – příloha A. Smlouva je uzavřena na období 5 let – do
31.07.2022. Hlavním účelem výpůjčky uvedených prostor je poskytování sociálních služeb starým a
invalidním občanům na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění.
Jelikož CSSK přestalo provozovat ve vypůjčeném prostoru jídelnu a tento prostor nebyl jinak využit,
jeví se jako vhodné zde zřídit „centrum volného času dětí a mládeže“, pro které hledal odbor
sociálních věcí a prevence (dále jen OSVP) dlouhodobě prostory. Budou využity některé místnosti,
které jsou v současné době vypůjčeny CSSK, a to místnosti č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07,
1.08, 1.09, 1.10 dle studie vypracované v červenci 2021 projekční kanceláří knesl kynčl architekti, s. r.
o., Brno – příloha B. Provozovatelem – nájemcem „centra volného času dětí a mládeže“ bude
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO 44990260 (dále jen
„Charita“). Další místnosti, konkrétně místnosti č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08 – příloha C,
bude mít znovu vypůjčené na základě nové smlouvy o výpůjčce CSSK za účelem výdeje obědů.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) jednal se zástupci Charity, kteří souhlasili s pronájmem
nebytových prostor. OMP navrhuje nájemné ve výši 45 Kč/m 2/měsíc + zálohy na služby. Zástupci
Charity s návrhem výše nájemného souhlasili.
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Vzhledem ke skutečnosti, že není možno v uvažovaných prostorách samostatně měřit spotřebu
elektrické energie, navrhuje OMP, aby tuto spotřebu hradilo město Kuřim. Spotřeba vody bude
nájemci účtována dle náměru poměrových měřidel, teplo bude rozúčtováno dle podlahové plochy.
OMP navrhuje následující postup:
1. Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 2017/B/0046 uzavřenou s CSSK ukončit dohodou
ke dni 31.10.2021,
2. schválit záměr na pronájem nebytových prostor dle přílohy B pro Charitu – pronájem od
01.01.2022 – dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
3. schválit uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle přílohy C s CSSK – výpůjčka od
01.11.2021 – jedná se o příspěvkovou organizaci města, proto není nutné na výpůjčku
zveřejňovat záměr,
4. během měsíce listopadu schválit uzavření nájemní smlouvy s Charitou – pronájem od
01.01.2022.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 2017/B/0046 uzavřené s Centrem sociálních
služeb Kuřim, se sídlem Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, a to dohodou ke dni
31.10.2021.
Termín plnění: 15.01.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
schvaluje
záměr na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 120,10 m 2 (příloha B) umístěných
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí pozemku parc. č.
1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, organizaci Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00
Brno – Černá Pole, IČO 44990260, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
s účinností od 01.01.2022 za nájemné ve výši 45 Kč/m2/měs. s roční valorizací + zálohy na
služby, za účelem zřízení „centra volného času dětí a mládeže“.
Termín plnění: 31.10.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 39,4 m2 (příloha C)
umístěných v I. NP budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí pozemku parc. č.
1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Kuřim, se
sídlem Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, za účelem poskytování sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doba
trvání výpůjčky bude 5 let s účinností od 01.11.2021.
Termín plnění: 15.01.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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