
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

Dispozice s majetkem - Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012/12 - MUDr. 
Bartošíková

Na základě osobního jednání a následného zveřejněného záměru ze dne 15.11.2021, byla dne 29.11.2021 na 
podatelnu MěÚ NMNM pod číslem JID: NMNM12567231 doručena žádost MUDr. Dagmar Bartošíkové, s.r.o., IČ: 
01934872 (dále jen "žadatel"). Předmětem žádosti je rozšíření pronájmu o nevyužívanou místnost č. 213 v 2.NP 
v č.p.12 na Vratislavově náměstí v NMNM (původní úklidová místnost), viz příloha č. 1. 
Žádost je RM nyní předkládána k projednání.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 012/12 ze dne 31.12.2007, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 12.01.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30.04.2013, Dodatku č. 3 ze dne 31.03.2014 a 
Dodatku č. 4 ze dne 01.01.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 
Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a MUDr. Dagmar Bartošíkovou, s.r.o., 
Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01934872 jakožto 
nájemcem, jehož předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na 

Moravě s prostory o celkové výměře 2,55 m2 (místnost č. 213) v 2. NP objektu č. p. 12 na Vratislavově 

náměstí v Novém Městě na Moravě za stávající nájemné ve výši 1.677,10 Kč / m2 / rok bez DPH.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM a Správa bytů s.r.o. doporučuje schválit materiál v 
předloženém znění.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel pronajímá, na 
základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012/12 ze dne 
31.12.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.01.2012, Dodatku č. 2 ze 
dne 30.04.2013, Dodatku č. 3 ze dne 31.03.2014 a Dodatku č. 4 ze dne 
01.01.2015, prostory v č. p. 12 v 2. NP v Novém Městě na Moravě 

o celkové výměře 55,56 m2.
Místnost č.213, o kterou žádá žadatel, je dlouhodobě nevyužívaná a v 
minulosti byla využívaná jako úklidová místnost. Místnost je o celkové 

výměře 2,55 m2 a přímo navazuje na prostory žadatele. Žadatel místnost 
využije na vytvoření a používání jako šatna k pronajaté ordinaci.
Aby byla místnost využitelná, město odstraní staré rozvody vody, ohřívač 
vody, dojde k přepojení el. instalace na elektroměr nájemce a zajistí 
vývod vody a odpadu pro využití nájemce. Nájemce si dále na své 
náklady již může zřídit umyvadlo a případné vybourání vstupu do této 
místnosti a případné další stavební úpravy.
Nájemné bude ve výši stávajícího nájemného, a to ve výši 1.677,10 Kč / 

m2 / rok bez DPH, tzn. 4.276,60 Kč / rok bez DPH.
Záměr pronájmu byl zveřejněn ve dnech 16.11.2021 - 02.12.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost o rozšíření pronájmu ze dne 29.11.2021 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Smlouva o nájmu nebytových prostor včetně 4 dodatků 
(Veřejná)
Příloha - č. 3 - záměr pronájmu ze dne 15.11.2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 13.12.2021

13.12.2021https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


