Město Kojetín
místostarosta
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Č. j.
Spis č.

MK 10933/2022 – FO/Pos
728/2009

Vyřizuje
Tel.
E-mail

Šárka Pospíšilová
581 277 455
s.pospisilova@radnice.kojetin.cz

Datum

2022-09-15

Město Kojetín v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje záměr
změnit Smlouvu o nájmu uzavřenou dne 25.01.2012 mezi Městem Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a sdružením KAPPA-HELP,
z.s., Kojetínská 382/11, Přerov, IČ:66743192, jako nájemcem, na pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, o celkové
výměře cca 28,62 m2. Změnou dojde ke změně v identifikaci smlouvy na smlouvu o
výpůjčce, ke změně na straně nájemce (nyní vypůjčitele), kdy dojde ke společné
výpůjčce sdružení KAPPA-HELP, z.s., Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, IČ:66743192, a
sdružení Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, pobočka
Litovelská 14, Olomouc, IČ:25755277, ke změně sjednané doby nájmu (výpůjčky) z doby
neurčité na dobu určitou tj. po dobu poskytování nabízených služeb občanům města –
poskytování programů a služeb centra sociální prevence KAPA-HELP, z.s. a
poskytování bezplatných sociálních služeb sdružení Člověk v tísni, o.p.s., s účinností
od 01.11.2022.
Další podmínky – bezplatné užívání nebytových prostor včetně poskytovaných služeb
souvisejících s užíváním nebytového prostoru a povinnosti vypůjčitele provádět na svůj
náklad drobné opravy a údržbu užívaných prostor zůstávají v platnosti.
Občané se mohou vyjádřit k záměru města po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení. Bližší informace obdržíte na Městském úřadu Kojetín, finanční odbor.

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce:
16.09.2022
Vyvěšeno na el. úřední desce: 16.09.2022
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z el. úřední desky:
Razítko úřadu a podpis odpovědné osoby ………………………………………………….
Další informace
Schváleno usnesením rady č. R 1835/09-22 dne 15.09.2022
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