Vyřizuje:
e-mail
č. tel.
datum
č.j.
sp.zn.
poř.č.

Odbor právní
Mgr. Petra Svačinová
petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz
573 321 307
23. září 2020
MeUKM/071433/2020
MeUKM/067304/2020
IN – 31/2020

Poskytnutí informací
Městský úřad Kroměříž obdržel dne 8. 9. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto
informací:
V Usnesení rady města č. 52 bylo schváleno následující:
Garáže v ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 1339
Rada města Kroměříže po projednání
souhlasí
s výpovědí z nájemní smlouvy č. 2015/0018 uzavřené dne 23. února 2015 mezi KTS, s. r. o.
a xx, 767 01 Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 nacházející se v ulici Lutopecká v
Kroměříži s tím, že měsíční výpovědní lhůta započne běžet následující měsíc po doručení
výpovědi.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xx, 767 01 Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 nacházející
se na ulici Lutopecká v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 1. října 2020 za výši
ročního nájemného 1.200 Kč, za účelem parkování vlastního osobního vozidla.
Dle ustanovení §14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) žádám o
poskytnutí následujících informací:
1) Komu přesně byl takto zvýhodněný pronájem odsouhlasen?
2) O jak velkou garáž ve vlastnictví Města Kroměříž se jedná a kde přesně je umístěna
(parc.číslo)?
3) Kdy a kde byl Městem Kroměříž oznámen záměr tuto garáž pronajímat po výpovědi
nájemní smlouvy s KTS s.r.o.?
4) Jaká byla výše předchozího nájemného dle nájemní smlouvy č.2015/0018 na tuto garáž?
5) Došlo k odsouhlasení tohoto nového nájmu Zastupitelstvem Města Kroměříž?
6) Byla již uzavřena nájemní smlouva na pronájem této garáže s novým nájemníkem? Pokud
ano, jaká je délka výpovědní doby - případně kde je možné do smlouvy nahlédnout?
7) Kolik garáží ve svém vlastnictví Město Kroměříž pronajímá a za jaké nájemní sazby?
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K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující:

Ad 1) V této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které Vám bylo zasláno
na adresu trvalého pobytu.
Ad 2) Garáž je umístěna na ulici Lutopecká v Kroměříži, parc. č. 7870/1 v k. ú. města
Kroměříže. Velikost garáže je cca 20 m².
Ad 3) Záměr nebyl zveřejněn. Město Kroměříž není pronajímatelem této garáže.
Ad 4) Výše nájmu dle nájemní smlouvy č. 2015/0018 byla stanovena ve výši 1.200,-- Kč
včetně DPH za rok.
Ad 5) Ne, schválení je v kompetenci Rady města Kroměříže.
Ad 6) Ne, předmětná smlouva ještě uzavřena nebyla.
Ad 7) Město Kroměříž garáže ve svém vlastnictví nepronajímá.
Pronajímatelem jsou Kroměřížské technické služby, s. r. o., které mají tyto garáže ve
výpůjčce.

Mgr. Petra Svačinová
právník úřadu
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