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 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.03.2021
Zuzana Sarköziová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - stížnosti

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Paní Zuzana Sarköziová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim je nájemcem obecního
bytu č. 895/7, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na
Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1814, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu
je již od roku 2013, kdy paní Sarköziová požádala o výměnu bytu č. 1002/14 v ul. Popkova za byt č.
895/7 v ul. Na Královkách. Nájemní smlouvu má paní Sarköziová uzavřenou na dobu určitou – do
31.03.2021.
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města o
změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 03.03.2021 takto paní
Sarköziová učinila.
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. Odbor majetkoprávní (dále jen
OMP) však se změnou nájemní smlouvy nesouhlasí.
OMP je od obyvatel domu známo, že z bytu bývá slyšet velmi hlasitá hudba, v bytě se sdružuje na
návštěvě větší počet osob. Naposledy se tak stalo na Štědrý den, kdy byla v době nočního klidu do
bytu volána Policie ČR. OMP např. v r. 2018 řešil několik stížností na chování rodiny paní Sarköziové.
Jednalo se o rušení nočního klidu i nezletilými dětmi, vadným parkováním, kouřením ve společných
prostorách domu, pouštěním hlasité hudby a vůbec soužitím s touto rodinou.
OMP se proto v lednu 2021 obrátil na obvodní oddělení Kuřim Policie ČR se žádostí o sdělení, zda
jsou ze strany Policie ČR řešeny v souvislosti s užíváním bytu č. 895/7 v ul. Na Královkách případy ve
věci porušování dobrých mravů v domě, případně narušování občanského soužití paní Zuzanou
Sarköziovou a jejím partnerem Miroslavem Bikárem. Policie ČR, obvodní oddělení Kuřim však podala
zprávu, že za poslední 2 roky nebylo se žádnou ze jmenovaných osob vedeno řízení pro porušování
dobrých mravů v domě nebo pro narušování občanského soužití.
OMP dává RM ke zvážení, zda schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu č. 895/7 umístěného ve III.
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku
parc. č. 1814, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Zuzanou Sarköziovou, trvale bytem [osobní údaj
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odstraněn] , 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m /měs. + zálohy na
služby.
Termín plnění: 15.04.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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