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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2

Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
Jitka Hásková, Kuřim – schválení nájemní smlouvy
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 většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 16, v domě č. p. 851, na ul. Školní
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město Kuřim jako 51 %
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva.
Nájemní smlouva k bytu č. 16, ul. Školní 851 je nyní uzavřena s manž. Petrem a Jitkou Háskovými.
Pan Hásek na odbor majetkoprávní (dále jen OMP) předložil žádost o novou nájemní smlouvu spolu
s Rozsudkem Okresního soudu Brno venkov o rozvod manželství a Dohodou o vypořádání
vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení (dále jen „Dohoda“). Z této Dohody
vyplývá, že výlučné členství v Bytovém družstvu Školní a veškerá s ním související práva a povinnosti,
zejména pak práva k užívání bytové jednotky č. 851/16 připadne paní Jitce Háskové, trvale bytem
[osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
uzavření „Dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení“
mezi panem Petrem Háskem a paní Jitkou Háskovou, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn] ,
664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 851/16 členu Bytového družstva
Školní, družstvo, se sídlem Školní 851/8, 664 34 Kuřim, IČO 26283778 – Jitce Háskové, trvale
bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim.
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Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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