
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 částí pozemku parc. č, 136/2 a 152 - umístění nabíjecí stanice 
pro elektromobily na Vratislavově náměstí

Radě města je ve vazbě na závěry z pracovní porady předkládán návrh na uzavření nájemní smlouvy na části 
pozemků parc. č. 136/2 a 152 v k. ú. Nové Město na Moravě firmě E.ON Energie, a. s., za účelem umístění 
nabíjecí stanice pro elektromobily.

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 
31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, jakožto pronajímatelem a E.ON energie, a.s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 26078201, jakožto nájemcem, jejímž předmětem jsou 
části pozemků parc. č. 136/2 a parc. č. 152 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního 
zákresu na dobu určitou v trvání 10 let, s účinností ode dne uveřejnění nájemní smlouvy v centrálním 
registru smluv, s roční výší nájemného 6.000 Kč a poplatkem za služby 100 Kč / měsíc + DPH, za účelem 
umístění veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily a dvou míst pro parkování nabíjených vozidel.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Petr Ptáček

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje uzavření nájemní smlouvy dle návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Městu Nové Město na Moravě byla doručena žádost firmy E.ON Energie, 
a. s. o pronájem částí pozemku parc. č.136/2 a parc. č.152 v k. ú. Nové 
Město na Moravě (Vratislavovo náměstí), z důvodu záměru umístění 
nabíjecí stanice pro elektromobily a dvou stání pro nabíjená vozidla, ve 
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výměře dle situačního nákresu - cca 28m2. Žádost byla projednána s 
vedením města a  správci majetku města.  Na základě tohoto jednání je 
Radě města předkládán návrh na uzavření nájemní smlouvy na zmíněné 
části pozemků za těchto podmínek:
- nájemné je navrhováno na  6.000 Kč/rok - je osvobozeno od DPH
- je navržen poplatek za služby spojené s údržbou a úklidem plochy 
nabíjecí stanice a okolí - 100 Kč/ měsíc + DPH
Záměr města o pronájmu zmíněných částí pozemku byl zveřejněn na 
úřední desce města ve dnech 17.02. - 08.03. 2021.
V současné době probíhá jednání o konečné podobě nájemní smlouvy 
(připomínkování ze strany firmy E.ON Energie, a.s. a města Nové Město 
na Moravě).

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č.1 - Žádost o pronájem částí pozemků - E.ON Energie, 
a.s. + situační nákres (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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