MĚSTO HRANICE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Rada města Hranic
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona Parlamentu České republiky č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 1696/2021 – RM 62 ze dne 18.5.2021
zveřejňuje záměr na

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR SLOUŽÍCÍ K PODNIKÁNÍ
o celkové výměře 25,16m2, nacházejících se v pavilonu I. (čp. 1805 Jungmannova ul., Hranice
– Domov seniorů) – viz. situační plánek, situovaného na pozemku p.č.st. 3323 – zastavěná
plocha a nádvoří, součást pozemku je stavba – budova bez čp. v k.ú. Hranice
cena nájmu včetně služeb: 1 500 Kč/měsíc

za účelem: provozování holičství a kadeřnictví
za podmínek:
pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle § 2312 občanského
zákoníku;
- nájemce bude souhlasit s tím, aby pronajímatel každoročně automaticky upravoval
- výši ročního nájemného v souladu s mírou inflace dle informací Českého statistického
úřadu a to počínaje mírou inflace za rok 2021. Celkovou výši nájemného vypočte
pronajímatel a sdělí nájemci do 30.6. běžného roku;
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu
pronajímatele;
- nájemce je povinen zajišťovat běžnou údržbu všech pronajatých prostor;
- nájemce bude hradit nájem na účet Domova seniorů Hranice, p.o.;
- nájemce bude hradit paušální služby spojené s užíváním předmětného nebytového
prostoru ve výši 180 Kč/měsíc a to na účet Domova seniorů Hranice, p.o. Paušální
platba za služby se skládá z:
•
svozu odpadu ve výši 20 Kč/měsíc
•
elektrické energie ve výši 40 Kč/měsíc
•
studené a teplé vody ve výši 80 Kč/měsíc
•
tepla 40 Kč/měsíc;
- nájemce bude souhlasit s tím, aby pronajímatel každoročně automaticky upravoval výši
paušální platby za služby spojené s užíváním nebytového prostoru sloužícího k
podnikání a to v souladu s cenou těchto služeb od dodavatele. Celkovou výši paušální
platby za služby vypočte pronajímatel a sdělí nájemci vždy do 30.6. běžného roku;
- zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o
projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu
vyhlášeného v záměru města;
- v případě, že zájemci nebude usnesením rady města předmětný nebytový prostor
sloužící k podnikání pronajat, bude jistota vrácena, a to do 14 dnů ode dne usnesení o
pronájmu předmětných nebytových prostor;
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v případě, že zájemce od žádosti odstoupí před, popř. i po rozhodnutí rady města o
pronájmu předmětných nebytových prostor sloužících k podnikání, uhradí zájemce
pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
v případě, že zájemci bude usnesením rady města předmětný nebytový prostor
pronajat, bude uhrazená jistota považována za úhradu radou města schválené ceny
pronájmu;
vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení
písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění této podmínky zaviněním zájemce,
pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětného nebytového prostoru
sloužícího k podnikání platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši
zaplacené jistoty.

Vyvěšení záměru:

25.05.2021

Svěšení záměru:

……………………

Poznámka:
Zájemce vyplní žádost o pronájem nemovitosti, kterou obdrží na odboru správy majetku Městského úřadu
v Hranicích dveře č. 303 popř. podatelně nebo nalezne internetových stránkách www.mesto-hranice.cz sekce
životní situace

PLÁNEK NEBYTOVÝCH PROSTOR – Holičství a kadeřnictví
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