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
Michal Šenk, Kuřim – smlouva o umístění stožáru
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:
Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1275/10, 664 34
Kuřim, IČO 49457276 (dále jen „CSSK“) měla s panem Michalem Šenkem, se sídlem U stadionu
955/19, 664 34 Kuřim, IČO 75679922 uzavřenou Smlouvu o nájmu části nemovitosti, a to konkrétně
části střechy domu Zahradní 1275 za účelem umístění anténních nosičů. Smlouva byla uzavřena již
v roce 2007 za účelem montáže a provozování antén a VF technologií pro provoz retranslačního bodu
bezdrátové sítě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, pan Šenk platil CSSK nájem ve výši 2.400
Kč vč. DPH ročně.
Po převzetí budovy zpět do správy města OMP reviduje jednotlivé smlouvy uzavřené v minulosti
s CSSK a doporučuje v tomto případě s panem Šenkem uzavřít novou smlouvu a navýšit cenu. OMP
navrhuje uzavřít Smlouvu o umístění stožáru (místo smlouvy nájemní), na základě které bude na
střeše budovy Zahradní 1275 umístěn stožár pro provozování antén a VF technologií pro provoz
retranslačního bodu bezdrátové sítě. Pan Šenk, dle jeho sdělení, v současné době hradí jiným
„pronajímatelům“ částku ve výši 500 Kč vč. DPH měsíčně, tj. 6.000 Kč ročně. Pan Šenk poskytne
OMP vzorovou smlouvu.
OMP uvedenou cenu konzultoval s Ing. Krupicou ze společnosti KME spol., s. r. o., který sdělil, že
společnost KME spol., s. r. o., má na kostele v Kuřimi umístěnou anténu a ročně hradí za umístění
částku ve výši 5.000 Kč. Dále uvedl, že KME spol., s. r. o., obvykle stanovuje cenu za umístění antény
ve stejné výši, jakou činí cena za spotřebovanou elektrickou energii při provozu antény. Ředitelka
CSSK také potvrdila, že ročně panu Šenkovi fakturují spotřebu elektrické energie ve výši cca 6.700
Kč. OMP také oslovil společnost Alf servis v Blansku, která provozuje bezdrátový internet. Zde však
nedokázali stanovit přesnou cenu. Sdělili však, že při umístění antény se obvykle poskytuje
protislužba - internet zdarma. V případě umístění a provozování antény pro provoz retranslačního
bodu na střeše bytového domu záleží, jak moc strategický bod to je a kolik uživatelů jej využívá. Od
toho se odvíjí výsledná cena za pronájem.
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Na základě výše uvedeného navrhuje OMP cenu ve výši 6.000 Kč ročně akceptovat.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění stožáru pro provozování antén a VF technologií pro provoz
retranslačního bodu bezdrátové sítě na střeše budovy Zahradní 1275, která bude uzavřena
s panem Michalem Šenkem, se sídlem U stadionu 955/19, 664 34 Kuřim, IČO 75679922 na dobu
neurčitou za cenu ve výši 6.000,- Kč vč. DPH/rok s valorizací.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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