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
Manželé Kvasnicovi – zvýšení nájemného části pozemku parc. č. 761/1 k. ú.
Kuřim v majetku města dle schváleného ceníku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - Dodatek č. 2

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
RM dne 12.02.2020 projednala a schválila usnesení č. 34/2020:
RM schvaluje nový ceník pronájmu pozemků v k. ú. Kuřim využívaných jako „zahrada u domu“.
Na základě tohoto usnesení přistoupil odbor majetkoprávní (dále jen OMP) k místním šetřením a
konkrétním návrhům zvýšení nájemného pro jednotlivé nájemce.
Město Kuřim uzavřelo dne 19.05.1999 s manž. Kvasnicovými, bytem [osobní údaj odstraněn] , Kuřim,
Smlouvu o nájmu č. 103/1999 ve znění Dodatku č. 1 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 761/1 v k.
2
ú. Kuřim o výměře 244 m , pozemek se nachází v lokalitě ulice Zámecká (příloha A). Nájemné bylo
2
tehdy stanoveno částkou 1 Kč/m /rok s valorizací.
Pronajatou část pozemku mají oplocenu a uzavřenu, využívají ji k obhospodařování, mají zde
vybudovánu terasu k posezení přímo u domu a přístřešek s krbem (pergolu). Po předložení návrhu
zvýšení ceny, projevili nesouhlas. Proto byly zastavěné části pozemku na žádost nájemců referentkou
odboru majetkoprávního přeměřeny a dle tohoto měření byla zkalkulována nová cena nájemného ve
výši 2.048 Kč/rok. Původní nájemné valorizované v roce 2020 činilo 381 Kč/rok. Nyní se zvýšením
nájemného manž. Kvasnicovi souhlasí.
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení RM návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu číslo
103/1999, vizte v příloze B.

Vytvořeno 16.04.2021 14:15:42

1

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 103/1999 ze dne 19.05.1999 ve znění Dodatku
č. 1.
Termín plnění: 15.05.2021
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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