
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
24. Rady města

konané dne 27.4.2020

Dispozice s majetkem - pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a 
řemesel)

Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░░ (dále jen "žadatel") o pronájem pozemku p. č. 3524 o výměře 793 

m2, jehož součásti je zem. stavba - kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě  v areálu Centra služeb 
a řemesel na ul. Soškova, a to krátkodobě od 1.4.2020 do 30.4.2020 a případně na další 3 měsíce po schválení 
v RM, za účelem parkování nákladního automobilu, viz příloha č. 1. Žádost je předkládána k projednání.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož 
součásti je zem. stavba - kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 3.000 
Kč bez DPH za celou dobu nájmu, a to na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.07.2020, mezi městem Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto 
pronajimatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 06357695, 
jakožto nájemcem, a to za účelem parkování nákladního automobilu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit pronájem předmětné nemovité věci, a to 
s ohledem na nevyuživání haly ze strany města a s ohledem na obdržení 
pouze této jediné nabídky.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Žadatel žádá o pronájem haly za účelem parkování nákladního 
automobilu. Nájem je navrhováno uzavřít ve výši 1.000 Kč bez DPH / 
měsíc. Výše nájmu je stanovena ve stejné výši jako v minulosti. V 
minulosti byla hala pronajata panu ░░░░ ░░░░ za stejným účelem, a to 
od 1.12.2018 do 31.3.2019 a od 1.12.2019 do 31.3.2020. Pro potřeby 

parkování potřebuje plochu cca 40 m2 (jeden nákladní automobil), ostatní 
plocha haly zůstane nevyužita.

Krátkodobý pronájem na období 1.4.2020 - 30.4.2020 byl uzavřen v 
souladu s usnesením RM č. 55 ze dne 11.06.2018 pod bodem programu 
č. 38/55/RM/2018.

Jinou nabídku na pronájem město neobdrželo. 
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 30.03.2020 - 21.04.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost o pronájem ze dne 30.03.2020 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - záměr pronájmu (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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