
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

Dispozice s majetkem - pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca 21 m2) v k. ú. NMNM - 
předzahrádka restaurace "U Pasáčka"

Město obdrželo žádost firmy ARKTERO s.r.o., zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem (dále jen 

žadatel) o pronájem části pozemku p.č. 153/1 (cca 21 m2) v k.ú. NMNM - dle situačního zákresu,  za účelem 
zřízení a provozování letní zahrádky před provozovnou restaurace "U Pasáčka".

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 153/1 o výměře cca 21 m2 v  k. ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle 
situačního zákresu) pro ARKTERO s.r.o, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, IČ: 032 10 308, 
zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, jako nájemcem, a to na dobu určitou od 15. 4. 2021 
do 31.10. 2021, s měsíčním nájemným 2.100,- Kč, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky 
restaurace "U Pasáčka" a podmínek stanovených pronajímatelem - dle přílohy č. 1 - návrhu nájemní 
smlouvy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Petr Ptáček

Vyjádření: Odborem SMM je pronájem části předmětného pozemku doporučován.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Žádost firmy ARKTERO s.r.o., byla projednána  v letech 2015 až 2020  se 
zástupci vedení města a správci majetku města, včetně správce MK, s 
tím, že pronájem části předmětného pozemku za účelem zřízení a 
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provozování letní zahrádky před provozovnou restaurace "U Pasáčka" byl 
doporučen.

Navrhovaná výše nájemného  činí 100 Kč / m2 / měsíc, t.j. 2.100 Kč / 
měsíc. Celková výše nájemného - 13.650 Kč.
Nájemní vztah je navrhováno uzavřít na dobu určitou a to od 
15.4.2021 do 31.10.2021 a to za podmínek specifikovaných v 
předloženém návrhu nájemní smlouvy, která je přílohou č.1 tohoto 
předkládaného materiálu.
Oproti smlouvě z minulých let je nově ve smlouvě zákaz umisťování 
jakéhokoliv reklamního zařízení na předmětu nájmu, viz čl. II, odst. 4. 
Zákaz byl do smlouvy přidán na základě Analýzy možností regulace 
vizuálního smogu v NMNM.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno ve 
dnech  12.03. - 31.03. 2021

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Nájemní smlouva ARKTERO 2021 - návrh 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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