
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 16.11.2020

Dispozice s majetkem - Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 
ZRNMS

Dne 01.10.2020 byla do e-mailové schránky pod číslem JID: NMNM12512643 doručena žádost společnosti 
Vodafone Czech Republic, a. s., IČ: 25788001 (dále jen "žadatel") na uzavření Dodatku č. 1, viz příloha č. 1. 
Žádost byla projednána a schválena v RM 19.10.2020 s tím, že byl doplněn konkrétní provozovatel 
(podnájemce). S ohledem na upřesnění žadatele je navrhováno revokovat původní usnesení a 
projednat nové usnesení, které by již mělo reflektovat požadavky žadatele a zároveň konkrétně 
specifikovat podnájemce.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města revokuje
usnesení č. 20/32/RM/2020 ze dne 19.10.2020 ve znění:
"Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 
ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí 
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu, s tím, že jiným provozovatelem sítě el. komunikací může být vyjma nájemce pouze společnost 
Vantage Towers s.r.o., IČ: 090 56 009, Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4."

II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 
21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila
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Vyjádření: Odbor SMM a Správa bytů s.r.o. doporučuje schválit materiál v 
předloženém znění.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel pronajímá, na 
základě Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 
21.04.2015, prostory v č. p. 731 (modrý věžový dům) v Novém Městě na 
Moravě, konkrétně se jedná o část střechy vč. obvodové stěny střešní 
nástavby pro umístění technologického telekomunikačního  zařízení, viz 
příloha č. 4.
S ohledem na štěpení společnosti Vodafone na společnost TowerCo, 
která bude spravovat technologii, žadatel žádá o změnu ustanovení o 
podnájmu tak, že bude moci této společnosti umožnit podnájem. Dále 
žadatel žádá o prodloužení smlouvy o nájmu na dalších 10 let. S ohledem 
na to, že stávající smlouva je uzavřena do 31.3.2025 a s ohledem na to, 
že bude nutná rekonstrukce střešního pláště, bylo z žadatelem 
dohodnuto, že smlouvu v současnosti prodlužovat nebudeme. 
Prodloužení smlouvy bude řešeno v dostatečném předstihu před koncem 
stávající smlouvy.

Dle upřesnění žadatele společnost Vantage Towers s.r.o. vstoupí 
do práv a povinností namísto stávajícího nájemce, čímž se stane 
nájemcem tato společnost. Podnájem tedy nebude směřován na 
společnost Vantage Towers s.r.o., ale na stávajícího nájemce 
Vodafone Czech Republic a. s.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost o uzavření Dodatku č.1 ze dne 01.10.2020 
(Veřejná)
Příloha - č. 2 - původní návrh Dodatku č. 1 (Veřejná)
Příloha - č. 3 - nový návrh Dodatku č. 1 (Veřejná)
Příloha - č. 4 - Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 
ZRNMS ze dne 21.04.2020 (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 32 ze dne 19.10.2020

Přizváni:
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