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 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Daniela Boušková – žádost o pokračování v nájmu části pozemku po zesnulém
manželovi
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim uzavřelo dne 18.09.2014 s panem Radkem Bouškem, bytem [osobní údaj odstraněn]
Kuřim, Smlouvu o nájmu č. 2014/O/0048 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014 a Dodatku č. 2 ze
dne 12.04.2021 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře 105 m2, pozemek
se nachází v lokalitě ulice Úvoz (příloha A). Nájemné bylo na rok 2021 stanoveno částkou 1.525
Kč/rok s valorizací a uhrazeno.
Pan Boušek bohužel v loňském roce zemřel a tím nájemní smlouva zanikla, ale jeho manželka paní
Daniela Boušková by ráda v nájmu výše uvedené části pozemku, která je oplocena a využívána
k obhospodařování a uskladňování různého materiálu, pokračovala.
V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením nové nájemní smlouvy nejprve zveřejnit
záměr na pronájem předmětné části pozemku.
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení RM záměr na pronájem části pozemku parc. č. 264/1
v k. ú. Kuřim o výměře 105 m2 paní Daniele Bouškové, za nájemné ve výši 1 583 Kč/rok (stanoveno
jako 25 Kč/m2/rok za část pozemku o výměře 50 m 2 a 5 Kč/m2/rok za část pozemku o výměře 55 m 2)
včetně valorizace, osvobozeno od DPH.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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záměr na pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře 105 m2 v rozsahu dle
situace Daniele Bouškové, bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou od 15.03.2022 za nájemné ve výši 1.583 Kč/rok s roční valorizací.
Termín plnění: 15.02.2022
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent
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