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
Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy se spol.
Správa železnic, s. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
spol. Správa železnic s.o.“

„Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy se

Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

OI

V souladu s rozhodnutím rady města pod č. j. 408/2019 ze dne 25.09.2019 byla v rámci přípravy
investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ uzavřena se spol. Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(nově Správa železnic, s. o.) nájemní smlouva na stavbou dotčené pozemky pod č. 2019/D/0126 (ozn.
SŽDC č. 6398501219).
Smlouva byla uzavřena za účelem žádosti stavebníka v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou stavebník prokáže své oprávnění
provést stavbu, následně pak pro účely užívání stavby po dobu její životnosti.
Tento smluvní vztah předpokládá dle článku VI. Doba nájmu odst. 1, nabití účinnosti nikoliv dnem
zveřejnění v Registru smluv, ale převzetím pozemků pro účely zahájení stavby do 31.03.2021, jinak
smlouva pozbude platnosti od samého počátku a nájemce si žádá o uzavření nové nájemní smlouvy.
Po dohodě se Správou železnic navrhuje odbor investiční řešit nastalou situaci uzavřením dodatku č.
1 k předmětné nájemní smlouvě tak, aby tato rozvazovací podmínka, tj. termín na předání pozemků
pro účely zahájení provádění stavby, byla prodloužena do 30.09.2022. Smlouvu je potřeba uzavřít do
31.03.2021.
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Náklady budou financovány do doby ukončení stavby z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2019/D/0126 na pozemky dotčené investiční akcí
„Dopravní terminál Kuřim“ se společností Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
IČO 70994234, ve věci prodloužení smluvního termínu pro převzetí pozemků do nájmu za
účelem provádění a následného provozování stavby „Dopravní terminál Kuřim“ do 30.09.2022.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního
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Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě č. 6398501219 ze dne 06.11.2019
(Město Kuřim č. 2019/D/0126)

Pronajímatel:
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
zastoupena ve věcech technických: ………………………..vedoucí provozního střediska tratí
tel.:
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 7208621/0710
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
variabilní symbol: 6398501219
adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 43 Brno
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce:
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupeno: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO: 002 81 964
DIČ: CZ00281964 (plátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 22824641/0100
kontaktní údaje: 541 422 311, 541 422 338, posta@radnice.kurim.cz
kontaktní osoba: Ing. Moris Réman, tel. 725 952 121, reman@kurim.cz
(dále jen „nájemce“)
(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“)
Smluvní strany vzájemně dohodly, že Nájemní smlouva č. 6398501219 ze dne
06.11.2019 se z důvodu úpravy rozvazovací podmínky mění takto:

1. Článek VI. Doba nájmu, ukončení nájmu, odst. 1, se mění a zní takto:
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s účinností od protokolárního
předání předmětu nájmu nájemci s 3 měsíční výpovědní dobou.
Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu způsobem a z důvodů
stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.
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Pokud smlouva nenabude účinnosti do 30.09.2022, pozbude platnosti od samého
počátku a nájemce si případně požádá o uzavření nové nájemní smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Nájemní smlouvy č. 6398501219
ze dne 06.11.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti dne 01.04.2021.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Dodatek č. 1 se podpisem obou smluvních stran stává nedílnou součástí Nájemní
smlouvy č. 6398501219, je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu,
přičemž pronajímatel a nájemce obdrží po dvou vyhotoveních.
Doložka
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Kuřim dne …………….. a
schváleno pod číslem usnesení ……………..

V Brně dne

V Kuřimi dne ………………….

Pronajímatel:
Správa železnic, státní organizace

Nájemce:
Město Kuřim

…………………………….

……………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………….……
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