
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 28.6.2021

Dispozice s majetkem - udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3, 467/11 id. 1/3 v 
k.ú. NMNM (ZDAR a.s.)

Město obdrželo žádost ZDAR a. s. (dále jen žadatel), a to o souhlas s podnájem části p. č. 471/3 a 467/11 (cca 

3 m2) v k. ú. NMNM v podílu id. 1/3, jež mají v nájmu na základě nájemní smlouvy do 31.12.2026. Předmětné 
části pozemků má žadatel zájem dát do podnájmu společnosti Alza.cz, za účelem umístění zařízení 
samoobslužného výdeje zásilek z E-shopu- tzv. ALZABOXu.
Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí o vyslovení souhlasu s podnájmem.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města souhlasí

s podnájmem části pozemků p. č. 471/3 a p.č. 467/11 v podílu vyjádřeném id. 1/3 o výměře cca 3 m2 v k. 
ú. Nové Město na Moravě - dle situačního zákresu, jež jsou pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 
9.6.2014, ve znění dodatků č. 1 a 2 do 31.12.2026 společnosti ZDAR, a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár 
nad Sázavou, IČ: 469 65 815, a to společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČ: 270 82 440, za účelem umístění zařízení samoobslužného výdaje zásilek z e-shopu- 
tzv. ALZABOXu - dle přílohy.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno souhlas s podnájmem vyslovit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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Samotné zařízení společnosti Alza.cz a. s. by mělo být ukotveno na 
budově č.p. 1101, která je ve vlastnictví žadatele a nebude pevně 
spojeno se zemí, nicméně by bylo umístěno a zasahovalo by do prostoru 
nad předmětnými částmi pozemků (město je pouze jejich 
spoluvlastníkem).
Obdobné zařízení město zatím nemá a jednalo by se tedy o novou službu 
občanům města.

Materiál obsahuje: Příloha - Souhlas s podnájmem (Veřejná)
Příloha - žádost + zákres (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST
se zástupci vedení města

Přizváni:
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