
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.12.2020

Dispozice s majetkem - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (SFK Vrchovina) a dodatek č. 6 k nájemní 
smlouvě (SK NMNM)

Město, na základě uzavřených nájemních smluv, pronajímá pozemky Sportovnímu klubu NMNM z.s.(dále jen SK) 
a SFK Vrchovina z.s. (dále jen SFK). RM jsou předkládány ke schválení dodatek č. 1 a dodatek č. 6 ke stávajícím 
nájemním smlouvám, jehož předmětem bude změna způsobu finanční úhrady za provádění běžné údržby a 
oprav předmětu nájmu nájemcem.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2018 uzavřené mezi městem, jakožto 
pronajímatelem a SFK vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ: 666 10 371, 
jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna způsobu finanční úhrady ze strany pronajímatele za 
provádění běžné údržby a oprav předmětu nájmu nájemcem, a to dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2011, ve znění dodatků č.1.-5., uzavřené mezi 
městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem 
Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna 
způsobu finanční úhrady ze strany pronajímatele za provádění běžné údržby a oprav předmětu nájmu 
nájemcem, a to dle přílohy tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je navrhováno Dodatek č. 1  a č. 6. schválit.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dle stávajících uzavřených nájemních smluv si provádí oba nájemci 
běžnou údržbu předmětu nájmu (majetku ve vlastnictví města) sami a na 
vlastní náklady, přičemž v rámci dotačního programu na údržbu hřišť 
dostávají na toto dotaci.
Ze strany vedení města vyvstal požadavek na změnu způsobu 
financování běžné údržby a oprav předmětu nájmu a to tak, že nájemci 
již neobdrží dotaci, ale budou jim ze strany pronajímatele (města) 
hrazeny skutečné úkony, které na majetku města provedou, a to na 
základě nájemcem vystavených faktur. Nájemce se zaváže předložit 
pronajímateli návrh plánovaných oprav, které nemají charakter oprav 
běžných, vždy pro následující kalendářní rok, a to nejpozději do 30.4. 
příslušného kalendářního roku.

S ohledem na to, že se nejedná o podstatnou změnu podmínek smlouvy 
(doba trvání smlouvy, rozsah smlouvy, cena nájmu, změna smluvních 
stran) a s ohledem na to, že způsob úhrady nákladů za běžnou údržbu 
pronajatého majetku nebyla řešena v rámci zveřejnění prvotního záměru 
pronájmu, není nutné k tomuto dodatku zveřejnit nový záměru 
pronájmu.

Materiál obsahuje: Příloha - dodatek č. 1 SFK (Veřejná)
Příloha - dodatek č. 6 SK (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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