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 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.03.2022
Výpůjčka bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI III, s.r.o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost VPI III, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO: 04867670, se
sídlem: Štefánikova 110/41, 602 00 Brno (dále jen „VPI“) je vlastníkem budovy č.p. 257, jiná stavba,
která je součástí pozemku p.č. 4464 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1390 m 2 vše k. ú. Kuřim
(dále jen „budova“). Vzhledem k aktuální potřebě města Kuřim zajistit v souvislosti s válkou na
Ukrajině dočasné nouzové přístřeší uprchlíkům a ochotou VPI III, s. r. o., v této věci pomoci, se
smluvní dohodly na spolupráci, jejímž předmětem je výpůjčka budovy. Smluvní strany se dohodly na
výpůjčce budovy na dobu určitou od 01.04.2022 do 31.03.2023 s tím, že město Kuřim bude hradit
veškeré náklady spojené s provozem budovy včetně zajištění nezbytných oprav budovy, jelikož se
jedná o starší, dlouhodobě nevyužívanou nemovitost.Opravy budovy město Kuřim zrealizuje bez
nároku na náhradu vložených výdajů.Předpokládaná kapacita dočasně ubytovaných osob činí cca
150, především se bude jednat o maminky s dětmi.
OMP předkládá návrh Smlouvy o výpůjčce.

Návrh na usnesení:
RM
uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka budovy č.p. 257, která je součástí
pozemku p.č. 4464 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1390 m 2 vše k. ú. Kuřim od
společnosti VPI III, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO: 04867670, se
sídlem Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, na dobu určitou.
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Termín plnění: 30.04.2022
Zodpovídá: Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru
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