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 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
Souhlas s umístěním sídla společností
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

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 nebytových prostor č. 841/10 a č. 843/9 umístěných v I. nadzemním
podlaží bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim.
Nájemcem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 je pan Tomáš Štancl,
se sídlem Křenov 147, PSČ 569 22, IČO 74265644. Rada města Kuřimi udělila panu Štanclovi
souhlas s podnájmem části výše uvedených nebytových prostor společnosti 3D projektant, s. r. o., se
sídlem č. p. 82, 675 44 Lesonice, IČO 09665889, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Karáskem,
k provozování projekční kanceláře. Nyní Ing. Karásek požádal o souhlas s umístěním sídla jednak
společnosti 3D projektant, s. r. o., IČO 09665889 a jednak nově zakládané společnosti 3D architekt, s.
r. o., jejímž bude také jednatelem, obě na adrese Bezručova čtvrť 843/7, 664 34 Kuřim. Společnost 3D
architekt, s. r. o., vzniká s cílem vymezit a oddělit od společnosti 3D projektant, s. r. o., její hlavní
zaměření, kterým bude dostupná a kvalitní architektura, design a příslušné poradenství.
Návrh na usnesení:
RM
uděluje
souhlas s umístěním sídla společnosti 3D projektant s. r. o., IČO 09665889 a dále nově
zakládané obchodní společnosti 3D architekt s. r. o., na adrese Bezručova čtvrť 843/7, 664 34
Kuřim.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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