
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.10.2021

Dispozice s majetkem - pronájem části p.č. 1075/2 - cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. 
nádraží- Alza)

Město obdrželo žádost společnosti Alza.cz a.s. ,se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 

00 IČ: 270 82 440 (dále jen žadatel), a to o pronájem části pozemku p.č. 1075 - cca 4 m2 v k.ú. NMNM (v 
rozsahu dle situačního plánku).
Nyní je RM předkládán návrh na projednání předmětné žádosti.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1075/2 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě - dle situačního 
zákresu, a to, na dobu neurčitou, s  6 měsíční výpovědní lhůtou s měsíční výši nájemného 1.250 Kč + 
DPH, za účelem umístění (instalace) zařízení AlzaBoxu a antény a jeho provozování, včetně výdeje 
objednaného zboží pro zákazníky nájemce a včetně zavážení zboží, a to dle přiloženého návrhu nájemní 
smlouvy.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno pronájem schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se o část pozemku na dopravním terminálu ČD, na němž má 
žadatel zájem umístit alzabox- box na výdej objednaného zboží zákazníky 
Alzy. Žádost byla projednána v pracovní poradě MST a pronájem byl 
doporučen.
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Pronajímatel se zavazuje zajistit přívod a dodávku elektrického proudu k 
AlzaBoxu a vybudovat elektrickou přípojku  k napájení AlzaBoxu. 
V případě, že dojde k výpadku elektr. proudu týkajícího se AlzaBoxu, 
zajistit nápravu tohoto stavu. Pronajímatel se rovněž zavazuje umožnit 
nájemci konstrukčně ukotvit Alzabox proti pádu do země do nájemcem 
připraveného betonového základu.
Mělo by se jednat o další Alzabox k plánovanému Alzaboxu na 
autobusovém nádraží. 
Nájemné na měsíc je stanoveno na 1.250 Kč + DPH (zahrnuje i platbu za 
spotřebu el. energie).
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na 
úřední desce úřadu ve dnech 20.9. - 6.10.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - snímek se zákresem + vizualizace (Veřejná)
Příloha - Návrh nájemní smlouvy - Alzabox (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST

Přizváni:
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