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 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva
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 bytové jednotky č. 892/1 (1+kk) umístěné v I. nadzemním podlaží bytového
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská, vše v obci
a k. ú. Kuřim.
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 11.11.2020 schválila toto usnesení:
420/2020
RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1260/47 umístěného v X. nadzemním podlaží bytového domu
č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, paní
Františce Kalové, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim ve smyslu § 2288, odst. 1,
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce.
Paní Kalové byla výpověď doručena dne 25.11.2020, výpovědní lhůta končí dne 28.02.2021.
Důvodem schválení výpovědi nájmu bytu byla skutečnost, že paní Kalová nebyla přes opakované
domluvy, výzvy a písemnou výstrahu schopna zajistit u člena své domácnosti, syna Milana Kaly, aby
zachovával ve společných prostorách bytového domu dobré mravy.
Pro upřesnění odbor majetkoprávní (dále jen OMP) uvádí důvody schválení výpovědi nájmu bytu:
„Problémy s řádným užíváním jednotky č. 47 byly s rodinou Kalovou řešeny již v minulosti. V poslední
době však dochází k častějším stížnostem obyvatel bytového domu. Předsedkyně výboru společenství
opakovaně upozorňuje na nevhodné chování zejména pana Milana Kaly, syna nájemce. Pan Milan
Kala byl v minulosti ve výkonu trestu, následně mu byla soudem nařízena ústavní léčba. Po dobu, kdy
pan Kala v bytě nebydlel, stížnosti pominuly. Dle přípisu Policie ČR, obvodní oddělení Kuřim má pan
Milan Kala kladný vztah k alkoholu a k návykovým látkám, bývá vůči zasahující hlídce a okolí poměrně
vznětlivý. V souvislosti s osobou pana Kaly se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a rušení nočního klidu. S paní Kalovou doposud nebyla řešena jakákoliv
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protiprávní jednání, avšak bylo sděleno, že paní Kalová často požívá alkoholické nápoje. Výše
uvedené potvrdil i referent přestupků Městského úřadu Kuřim.
Paní Kalová byla výzvou před podáním výpovědi z nájmu ze dne 13.07.2020 upozorněna na
skutečnost, že dochází nejen v bytě č. 47, ale i ve společných prostorách domu k nadměrnému
požívání alkoholických nápojů jednak její osobou, ale především jejím synem, a že obyvatelé domu
jsou často oběma hrubě slovně napadáni. Byla vyzvána k dodržování zásad řádného užívání bytu č.
47 a společných prostor bytového domu a bylo jí doporučeno, aby si její syn, který není nájemcem
bytu, vyhledal jiné bydlení. To se však nestalo“.
Pan Kala si v bytě č. 47 Nádražní 1260 sice v únoru 2021 zrušil trvalé bydliště, nicméně dle informací
od obyvatel bytového domu do bytu své matky stále dochází, situace se výrazně nezlepšila.
Bytová jednotka č. 892/1 je od 01.02.2021 neobsazená nájemcem. OMP navrhlo do této bytové
jednotky ubytovat paní Františku Kalovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim.
Odbor sociálních věcí a prevence (dále jen OSVP) sice předal paní Kalové kontakty na různé azylové
domy a možnosti dalšího ubytování, paní Kalová však v hledání nového bydlení aktivní není.
V případě, že rada města schválí uzavření nájemní smlouvy ve prospěch paní Kalové, navrhuje OMP
uzavírat nájemní smlouvu zpočátku na dobu určitou jednoho měsíce. Pokud budou dodržovány
všechny podmínky smlouvy, bude možné dobu nájmu postupně prodloužit. V případě, že pan Kala
bude svou matku navštěvovat nad rámec běžné návštěvy nebo bude pod vlivem návykových látek,
OMP již smlouvu paní Kalové neprodlouží a paní Kalová si bude muset vyhledat bydlení jinde.
OSVP s tímto postupem souhlasí.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Františkou Kalovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664
34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 vše
v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 01.03.2021 do 31.03.2021 s možností prolongace za
2
nájemné ve výši 78 Kč/m /měs. + paušální poplatek za služby.
Termín plnění: 15.03.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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