Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

Číslo 35/7/2019
ze dne 20. 3. 2019

k záměru pronájmu obecního nemovitého majetku
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Schvaluje

návrh záměru na pronájem části pozemku 374/5, v k.ú. Zdiby a části budovy č.p. 48
na pozemku st. parc. č. 102, k.ú. Zdiby, který je přílohou tohoto usnesení;

II. Ukládá

starostce obce zajistit zveřejnění návrhu záměru dle přílohy tohoto usnesení na
úřední desce obce Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:

Návrh záměru na pronájem částí pozemků a budov

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 35/7/2019
Obec Zdiby byla oslovena společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s žádostí
o uzavření nájemní smlouvy. Tato nájemní smlouva by měla navazovat na nájemní
smlouvu ze dne 29.11.2001 ve znění dodatků č. 1 – 3, uzavřenou s právní předchůdkyní
tohoto žadatele, a to se společností EuroTel Praha, spol. s r.o.. Předmětem této nájemní
smlouvy byl nájem části pozemku parc.č. 374/5, v k.ú. Zdiby o výměře 10 m2 pro umístění
technologického kontejneru a dále část střechy budovy č.p. 48, která je součástí pozemku
parc.č. 102, v k.ú. Zdiby, pro umístění technologií pro poskytování služeb elektronických
komunikací. Dotčené nemovitosti jsou zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ na LV č. 10001 (dále jen Nemovitosti“).
Nájemní vztah dle této smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 trval do 31. 3. 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že i po skončení nájemní smlouvy nájemce dále předmět nájmu
užíval a pronajímatel s tímto nevyslovil nesouhlas, došlo opakovaně ve smyslu § 2230
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku k automatické prolongaci na dobu 1 roku
ode dne skončení nájmu dle výše uvedené nájemní smlouvy, tj. do 31. 3. 2019.

V současnosti právní nástupce nájemce projevil zájem o uzavření nové nájemní smlouvy,
v rámci, které je navrhováno nastavení nových podmínek nájmu v podobě povinnosti
nájemce provádět při jakékoliv změně technologií na svůj náklad akreditovaná měření
k doložení nezávadnosti těchto technologií ve vztahu k vnitřnímu prostředí budovy, která
je předmětem nájmu, jakož i ve vztahu k budovám sousedním. Cílem tohoto opatření je
zabezpečit s důrazem na předběžnou opatrnost nezávadnost vnitřního prostředí
předmětu nájmu, za současného zajištění poskytování služeb elektronických komunikací
pro podstatnou část obce Zdiby.
Radě obce Zdiby je proto předkládán návrh záměru pronajmout výše uvedené
Nemovitosti, který tvoří přílohu usnesení.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku obce
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Rada obce Zdiby projednala a rozhodla na své 7. schůzi, konané dne 20/3/2019 o zveřejnění záměru
pronájmu nemovitých věcí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního
pracoviště pro Prahu – východ na LV 10001 pro obec Zdiby takto :
parc. číslo, kat. území

374/5, k.ú. Zdiby

plocha k pronájmu (m2)

10,0 m2

druh pozemku / způsob
využití

zahrada

současný stav využití

zahrada – umístěný technologický
kontejner

budova (součást pozemku)

č.p. 48 (parc. č. 102)

plocha k pronájmu (m2)

9,0 m2 (část budovy – střecha)

minimální cena nájmu

140 tis. Kč / 1 rok

Vyznačení plochy k nájmu je přílohou tohoto záměru.
Náklady související s pronájmem nese nájemce (pozn.: náklady na vyhotovení nájemní smlouvy).
Podmínky pronájmu:
- nájemné bude nájemcem hrazeno ve čtvrtletních splátkách bezhotovostním převodem na
účet pronajímatele, a to na základě účetního dokladu – faktury vystavené pronajímatelem
vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí se splatností 30 dnů od doručení
faktury nájemci.
V době zveřejnění tohoto záměru pronájmu nemovitých věcí se zájemci mohou vyjádřit a předložit
svou nabídku, která musí minimálně obsahovat:
-

přesnou identifikaci zájemce,
označení předmětu nájmu a účel nájmu,
návrh nabídkové ceny pevnou částkou v Kč/ 1 rok,
prohlášení nájemce o závazku k úhradě vzniklých nákladů.

Obec Zdiby si vyhrazuje právo záměr do uzavření nájemní smlouvy zrušit. Případné informace podá
obecní úřad.
JUDr. Eva Slavíková
starostka
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

