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 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Zvýšení nájemného v bytě č. 1121/7, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim
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:
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 9. 10. 2019 přijala toto usnesení:
430/2019
Rada města schvaluje
zvýšení nájemného v obecních bytech následovně:
2
2
- z 56 Kč/m na 78 Kč/m ,
2
2
- z 65 Kč/m na 78 Kč/m v obecních bytech, kde v posledních třech letech nedošlo ke zvýšení
nájemného,
2
2
- z 65 Kč/m na 67 Kč/m v obecních bytech, kde v posledních třech letech došlo ke zvýšení
nájemného dohodou,
2
2
- v bytě č. 853/5 z 60 Kč/m na 72 Kč/m .
Odbor majetkoprávní zaslal všem nájemcům obecních bytů „Návrh na zvýšení nájemného u bytu
pronajímatelem“ ve smyslu § 2249 a § 3074 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh“).
Všichni nájemci se zvýšením nájemného vyjádřili souhlas.
Jediným nájemcem, který se zvýšením nájemného nesouhlasil, byla paní Lenka Valentová, trvale
bytem Bezručova čtvrť 1121, 664 34 Kuřim, která je nájemcem obecního bytu č. 1121/7, umístěného
v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi.
Paní Valentová si nejprve zaslaný návrh na podatelně nevyzvedla, následně pro ni návrh vyzvedla její
sestra dne 19. 11. 2019. V návrhu bylo mj. uvedeno, že: „pokud nájemce s návrhem na zvýšení
nájemného souhlasí, nechť doručí jedno podepsané vyhotovení návrhu zpět, nejpozději však do dvou
měsíců od obdržení návrhu“. Ve stanovené lhůtě, tedy do 19. 1. 2020 však paní Valentová podepsaný
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návrh nevrátila.
Všem nájemcům, kromě paní Valentové, se od 1. 2. 2020 nájemné zvedlo dle schváleného usnesení
č. 430/2019. Odbor majetkoprávní nadále jednal s paní Valentovou. Ta připustila zvýšení nájemného
formou uzavření Dodatku k nájemní smlouvě.
Rada města proto na své schůzi dne 27. 3. 2020 přijala toto usnesení:
130/2020
Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 12.04.2007 s paní Lenkou Valentovou, trvale bytem
Bezručova čtvrť 1121, 664 34 Kuřim, jehož předmětem je zvýšení nájemného z bytu č. 1121/7
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemné
2
se zvyšuje na částku ve výši 78 Kč/m /měs. s účinností od 01.02.2020.
Dodatek byl paní Valentové doručen, bohužel však s chybou v psaní, týkající se data podpisu
samotné nájemní smlouvy. Chybu v psaní OMP neprodleně opravil a doručil paní Valentové dodatek
nový. Paní Valentová však dodatek nepodepsala a nevrátila zpět na OMP. OMP několikrát paní
Valentovou vyzval k vrácení podepsaného dodatku, avšak neúspěšně. Městu Kuřim tak stále hradí
2
nájemné ve výši 56 Kč/m /měs., tj. 2.864 Kč/měs. V případě zvýšení nájemného na výši 78
2
Kč/m /měs. by měla hradit nájemné ve výši 3.988 Kč/měs.
Vzhledem ke skutečnosti, že paní Valentová opakovaně upozorňuje město Kuřim (ale i jiné orgány a
instituce) na svůj údajně velmi špatný zdravotní stav i sociální situaci a vzhledem k rozsudku
Nejvyššího soudu ČR, doporučuje OMP znovu navrhnout paní Valentové zvýšení nájemného, avšak
toto rozdělit na dvě etapy tak, aby součtem bylo zvýšení o 40 % stejně jako u ostatních nájemců
obecních bytů. K prvnímu zvýšení nájemného by došlo nyní o 20 % a k dalšímu za 3 roky rovněž o 20
%.
OMP zašle na základě přijatého usnesení paní Valentové nový „Návrh na zvýšení nájemného u bytu
pronajímatelem“. V případě, že paní Valentová ani nyní nevrátí podepsaný návrh zpět pronajímateli do
dvou měsíců od dojití návrhu, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši
nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele může rozhodnout o nájemném až do výše, která
je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu, tedy o 40% jak to mají všichni
ostatní nájemci nebo dokonce až na výši tržního nájemného stanoveného znaleckým posudkem, které
2
ve druhé polovině roku 2019 činilo 100 – 150 Kč/m .

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zvýšení nájemného v obecním bytě č. 1121/7 v ul. Bezručova čtvrť, jehož nájemcem je paní
Lenka Valentová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim, a to ze současné výše 56
2
2
Kč/m /měs. na novou výši 67 Kč/m /měs.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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