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 28. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.11.2021
Dalibor Horák – žádost o umístění reklamního panelu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A- situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 27.10.2021 požádal pan Dalibor Horák, jednatel společnosti Čekárna, s. r. o., se sídlem
Havlíčkova 441/2, Kuřim, IČO 28298802, o souhlas s umístěním reklamního panelu přesněji statické
reklamy na ocelové konstrukci na lezeckou stěnu v Kuřimi na pozemku města parc. č. 612/12 v k.ú.
2
Kuřim před sokolovnou na ulici Tyršova, vizte příloha A. Zabíraná plocha konstrukce činí 7,2 m , je to
systémové rámové lešení, které je normované a není třeba ho kotvit. Předpokládaná požadovaná
doba umístění je 12 měsíců (od listopadu 2021 do listopadu 2022). Konstrukce se na výše uvedené
parcele již nachází. OMP doporučuje ke zvážení RM i estetickou stránku „projektu“ vzhledem k místu
a délce umístění.
Odbor investiční vydal souhlas s umístěním reklamního panelu.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) letos uzavřel Smlouvu o umístění reklamního panelu
v obdobném případě se společností IMOS development za roční poplatek ve výši 23.789,81 Kč včetně
DPH 21% (tj. 19.661 Kč bez DPH + 4.128,81 Kč DPH 21%) v cenách roku 2021. Po konzultaci
s vedením města a vzhledem k propagaci nevýdělečné aktivity navrhuje OMP symbolickou výši
ročního poplatku 1.210 Kč včetně DPH 21% (tj. 1.000 Kč bez DPH + 210 Kč DPH 21%), Smlouva o
umístění bude uzavřena na dobu určitou v trvání 1 roku od jejího podpisu.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění reklamního panelu mezi městem Kuřim a společností Čekárna, s. r.
o., se sídlem Havlíčkova 441/2, Kuřim, IČO 28298802, ve věci umístění reklamního panelu o
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rozměru 7,2 m na pozemku parc. č. 612/12 k. ú. Kuřim za poplatek ve výši 1.210 Kč/rok včetně
DPH na dobu určitou v trvání 1 roku od podpisu smlouvy.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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