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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2020 konané dne 27.03.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 10:12 hodin, úvodem byli osobně přítomni 4 členové RM a 1 člen 
rady Ing. Milan Vlk byl přítomen přes videokonferenční hovor. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Informace k podmínkám konání schůze rady obce v době trvání nouzového stavu 
Schůze rady obce se tedy mohou uskutečnit, resp. jejich konání není omezeno jako v případě jednání 
zastupitelstva jen na řešení záležitostí nezbytných s ohledem na řešení nouzového stavu nebo na 
záležitosti, které je nutné vyřešit s ohledem na hrozící škody či plnění termínů. 
 
S ohledem na stávající situaci je však na místě uskutečnit schůzi rady s využitím prostředků 
komunikace na dálku umožňujícími účast členů na jednání rady v reálném čase bez jejich osobní 
přítomnosti (např. videokonference, telekonference). Tomu ostatně odpovídá i mimořádné opatření 
č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které obecně ukládá omezit kontakty s jinými osobami jen na 
nezbytně nutnou míru. To bude splněno právě tím, že schůze rady bude provedena distančním 
způsobem. 
 
Bude-li však přesto zcela výjimečně nezbytné, aby schůze rady proběhla za osobní účasti jejích členů, 
je třeba zajistit splnění všech dalších požadavků ochrany proti šíření onemocnění: 
 
Z usnesení vlády č. 106/2020 Sb. vyplývá povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest 
(noc, ústa) za užití respirátoru, roušky apod. 
 
Dále pak je na místě respektovat i doporučenou 2m vzdálenost mezi osobami přítomnými osobami, 
kterou Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako povinnou pro pohyb na veřejně dostupných místech 
(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.03.2020, č. j. MZDR 12745/2020-
1/MIN/KAN). 
(zdroj: Ministerstvo vnitra ČR). 

 
 
 
Program: 
 

1 Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování 
letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného 

2 Lenka Valentová, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 

3 Různé 
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1. Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené 
k provozování letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V souvislosti s restriktivními opatřeními kvůli pandemii koronaviru a uzavřením většiny provozoven 
maloobchodu a služeb předkládá OMP radě města ke schválení prominutí nájemného/pachtovného 
nájemcům/pachtýřům nebytových prostor/nemovitých věcí v majetku města a nájemcům pozemků 
určených k provozování letních zahrádek u restauračních zařízení, které jejich nájemci v souvislosti 
s Nařízeními vlády nemohou využívat nebo je využívají omezeně. Nájemné/pachtovné bude 
prominuto za období duben – červen 2020. 
 
Jedná se o tyto nájemce/pachtýře: 
 
Budova Jungmannova 950 
Věra Fialová – kopírovací centrum 
Mgr. Veronika Kucharská – výuka jazyků 
 
Bezručova čtvrť 
Miroslava Petrašová – výroba sushi 
Hana Pavelková – kadeřnictví 
Rapo Tišnov – potraviny 
Blanka Žáčková – masérské služby 
 
nám. Osvobození 
PP plus Groupe, s.r.o. – prodejna zábradlí 
 
ostatní 
VINUAR group – restaurace „U Kozla“ 
CTS Kuřim – kulturní dům 

Wellness Kuřim – plavecký areál 

Wellness Kuřim – sportovní hala 

Karel Dosoudil – hospoda v kulturním domě na Podlesí 
 
pozemky určené k provozování letní zahrádky 
Bohuslav Bednář – letní zahrádka u hospůdky ul. Legionářská 
Stesy Corporation – letní zahrádka u pizzerie La Bocca na ul. Otevřená 
Eva Šlesingerová – posezení u vinotéky na ul. Tyršové 
KM development – letní zahrádka, hřiště na pétanque a dětské hřiště 
Sportovní klub – posezení u restaurace v areálu stadionu Kuřim 
 
 
Současně OMP navrhuje, aby nájemci/pachtýři, kteří mají dále uzavřeny podnájemní smlouvy/smlouvy 
o úplatném užívání s dalšími subjekty, těmto subjektům také prominuli úhradu 
nájemného/pachtovného za období duben – červen 2020. Jedná se zejména o restauraci v kulturním 
domě, restauraci v plaveckém areálu, bistro ve sportovní hale, hospodu v kulturním domě na Podlesí 
a posezení u restaurace v areálu stadionu Kuřim (podnájemce paní Hedbávná). 
 
Jednotliví nájemci/pachtýři hradí nájemné/pachtovné měsíčně nebo čtvrtletně. Nájemci pozemků 
určených k provozování letních zahrádek hradí nájemné ve většině případů ročně vždy do 31.03. 
příslušného roku. V tomto případě budou muset nájemci požádat o vrácení části již uhrazeného 
nájemného. 
 
Přílohy: A - nájemci NP a pozemků, kterým se promíjí nájemné 

B - nájemci NP a pozemků, kterým RM uděluje souhlas k prominutí nájemného 
podnájemcům 
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Přijaté usnesení: 128/2020 - RM s c h v a l u j e prominutí nájemného/pachtovného 

nájemcům/pachtýřům nebytových prostor/nemovitých věcí v majetku města 
Kuřimi a restauračních zařízení v období duben až červen 2020 a současně 
prominutí poloviny ročního nájemného/ pachtovného nájemcům pozemků 
určených k provozování letních zahrádek - dle přílohy A. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 129/2020 - RM u d ě l u j e souhlas nájemcům/pachtýřům nemovitých věcí 

v majetku města Kuřimi a nájemcům pozemků určených k provozování letních 
zahrádek u restauračních zařízení k prominutí nájemného/pachtovného z prostor, 
které tito nájemci/pachtýři se souhlasem města dále pronajali za účelem 
provozování restauračních a pohostinských služeb – dle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Lenka Valentová, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1121/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 
1121 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je paní Lenka Valentová, trvale bytem 
Bezručova čtvrť 1121, 664 34 Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 12.04.2007 na dobu 
neurčitou. 
Město Kuřim usnesením č. 430/2019 ze dne 09.10.2019 zvýšilo nájemné v obecních bytech. OMP na 
základě tohoto usnesení rozeslal nájemcům obecních bytů Návrh se zvýšením nájemného u bytu 
pronajímatelem s tím, že nájemce, pokud se zvýšením nájemného souhlasí, tento návrh do dvou 
měsíců podepíše a doručí zpět pronajímateli.  
Paní Valentová se zvýšením nájemného nesouhlasila, a tudíž Návrh na zvýšení nájemného u bytu 
pronajímatelem nepodepsala. Na základě telefonátu s vedoucí OMP však souhlasila, že bude zvýšení 
nájemného akceptovat pouze po uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 12.04.2007, jehož 
předmětem bude přesné vyčíslení částky, o kterou se nájemné zvyšuje. 
OMP proto radě města předkládá ke schválení uzavření Dodatku č. 1 s paní Valentovou. 
 
Přijaté usnesení: 130/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 

12.04.2007 s paní Lenkou Valentovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, jehož předmětem je zvýšení nájemného z bytu č. 1121/7 umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Nájemné se zvyšuje na částku ve výši 78 Kč/m

2
/měs. s účinností od 01.02.2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 10:40 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 27.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Nebytové prostory / nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování 
 letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného 
 1A - nájemci NP a pozemků, kterým se promíjí nájemné 
 1B - nájemci NP a pozemků, kterým RM uděluje souhlas k prominutí nájemného 
 podnájemcům 
2 Lenka Valentová, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 


