
 1 

Z á p i s   č í s l o  40/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 13. 12. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
Nepřítomna:  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 17,00 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Restaurace KD Kuřim 
 
 
 

1. Restaurace KD Kuřim 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 31. 10. 2012 pod číslem usnesení 625/2012 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru – restaurace v KD Kuřim. 
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, pan Tomáš Plavec, trvale bytem xxxxxxx Brno, PSČ 
602 00, IČ 47941251, a pan Jan Kosmák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34, IČ 
65345533. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 5. 12. 2012 pod číslem usnesení 681/2012 schválila uzavření 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru - restaurace v KD Kuřim, s panem 
Tomášem Plavcem. Pan Plavec se dne 12. 12. 2012 rozhodl od svého podnikatelského záměru 
odstoupit. Důvodem je výše nákladů na společné části budovy, které nemůže ovlivnit. OMP telefonicky 
kontaktoval druhého v pořadí, pana Kosmáka; ten také již nemá o předmětný nebytový prostor zájem. 
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva nemůže být uzavírána v rozporu s podmínkami uvedenými 
v záměru, doporučuje OMP výše uvedená usnesení zrušit a vyhlásit nový záměr na pronájem 
nebytového prostoru – restaurace v KD. Min. doba zveřejnění záměru činí dle zákona o obcích 15 
dnů. 
OMP provedl internetový průzkum a zjistil, že v roce 2012 bylo nabízeno mnoho obecních nebytových 
prostorů za účelem provozování restaurace. Objevil i dvě restaurace v kulturních domech a min. 
požadované nájemné bylo následující: 
a) Milevsko – 42,- Kč/m

2
/měs. + služby (vše samostatná měřidla) – duben 2012 

b) Hořice – 48,50,- Kč/m
2
/měs (včetně zařízení) + služby – červen 2012 

Samozřejmě neznáme bližší detaily, které tvoří celkovou výši nájmu. 
 
Město Kuřim požadovalo min. nájemné ve výši 90,- Kč/m

2
/měs. V novém záměru lze zvolit tyto 

přístupy: 
a) ponížit min. požadované nájemné o 10 – 15%, tj. na 77 – 81,- Kč/m

2
/měs. 

b) ponechat nabídku nájemce na „trhu“ a nepožadovat žádnou min. hranici 
 
Rozbor podílu nákladů restaurace na společných prostorách: 
a) teplo – základní složka dle vyhlášky + dohodnutý podíl 1/3 na vytápění předsálí + WC 
b) voda – skutečná spotřeba dle podružného vodoměru + 80 m

3
 za WC + umyvadla ve II. NP 

c) elektřina – cca 1.300 kWh ročně 
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restaurace rok 2010 - Husár % vůči celku 07-12/2011 – GOOD 24 % vůči celku 

teplo   25.239,- Kč 4,5   10.633,- Kč 2,2 

elektřina     7.300,- Kč 2,2     3.634,- Kč 1,1 

voda   13.671,- Kč 20   15.945,- Kč 18,2 

 
Celkové náklady na Kulturní dům 
 

komodita rok 2010 rok 2011 

teplo 563.430,- Kč 474.666,- Kč 

elektřina 331.195,- Kč 335.813,- Kč 

voda   68.583,- Kč   87.427,- Kč 

 
OMP konzultoval se správcem nemovitostí možnost stanovení paušálních částek za služby. Tento 
postup by vyhlášce neodporoval, ale problematickou se jeví voda, kde dochází ke kombinaci měření 
v restauraci a paušálu za WC. 
 
Příloha – záměr na pronájem 
 
Přijaté usnesení: 734/2012 - RM ruší usnesení č. 625/2012 ze dne 31. 10. 2012, kterým byl 

schválen záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace) umístěného v I. PP 
a II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p č. 1808 vše k. ú. Kuřim na ul. 
nám. Osvobození v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 735/2012 - RM ruší usnesení č. 681/2012 ze dne 5. 12. 2012 ve věci pronájmu 

nebytového prostoru (restaurace) umístěného v I. PP a ve II. NP objektu č. p. 902 
(KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození 
v Kuřimi z důvodu zpětvzetí nabídky. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 736/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace) 

umístěného v I. PP a II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 
vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v Kuřimi dle přílohy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mg. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 12. 2012 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 1, 1A   Restaurace KD Kuřim 


