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
Výpůjčka skladu, Zahradní 1275
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:
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 23.12.2021 přijala toto usnesení:
R/2021/0490
RM schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce, kterou bude vypůjčen následující majetek:
 nebytové prostory v budově č. p. 1275 ul. Zahradní, která je součástí pozemku parc. č. 382/5 k. ú.
Kuřim, a to celé 1. nadzemní podlaží v části „A“ a části „B“ budovy, celé 2. nadzemní podlaží
v části „A“ a části „B“ budovy – příloha A,
 pozemek pod garáží parc. č. 382/6 k. ú. Kuřim o výměře 19 m2,
 část pozemku parc. č. 382/1 k. ú. Kuřim – park u budovy o výměře cca 245 m2 – příloha B.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Kuřim, se
sídlem Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, za účelem poskytování služeb uvedených ve
Zřizovací listině účinné od 01.01.2022. Doba trvání výpůjčky bude 5 let s účinností od 01.01.2022.
Po jednání s ředitelkou příspěvkové organizace vyvstal požadavek na uskladnění plastového nábytku
používaného na venkovní terasu. Jako nejvhodnější se jeví dát příspěvkové organizaci do výpůjčky
ještě místnost v části „B“ budovy, a to místnost v 9. nadzemním podlaží – sklad.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
výpůjčku místnosti v části „B“ budovy Zahradní 1275, a to skladu umístěného v 9. nadzemním
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podlaží příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Kuřim, se sídlem Zahradní 1275, 664
34 Kuřim, IČO 49457276.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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