
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
11. Zastupi te lstva města

konaného dne 1.6.2020

Dispozice s majetkem - ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

Dne 11.03.2020 byla uzavřena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 25 v Olešné 
(bývalý objekt DDM). Na základě smlouvy byl proveden přepis el. energie a vody na nájemce. Při přepisu 
odběrného místa na dodávku vody VAS as požaduje s vlastníkem objektu uzavřít Dohodu mezi dodavatelem 
služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou 
potřebu a Ručitelské prohlášení.
Materiál je nyní předkládán ke schválení.

§ 85 písm. j) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na 
vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení mezi městem Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto vlastníkem připojené 
nemovitosti a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - Lesná, 
IČ: 49455842, jakožto dodavatelem, řešící odběr vody pro objekt č. p. 25 v Olešné, a to dle přílohy č. 
2 tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit materiál dle přeloženého návrhu 
usnesení.
RM č. 23 ze dne 06.04.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy:
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Při přepisu odběrného místa na dodávku vody musí město s dodavatelem 
vody zároveň uzavřít Dohodu mezi dodavatelem služby vodného nebo 
stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci 
pro veřejnou potřebu a RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ, viz. příloha č. 2. Bez 
této dohody nelze provést přepis odběrného místa na dodávku vody. 
Podobná dohoda byla v minulosti uzavřena pro účely stavby bytového 
domu KoDuS nebo pro odběr vody v areálu Služeb a řemesel na ul. 
Soškova.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 
11.3.2020 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Dohoda a ručitelské prohlášení (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 21 ze dne 24.02.2020 - schválena nájemní smlouvy
RM č. 23 ze dne 06.04.2020 - doporučeno ZM ke schválení

Přizváni:
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