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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 03 dne 04.02.2019 OISM031905R 

 

 

Dispozice s nebytovými prostory v čp. 1 a 128 

 

Zpracovatel: Marcela Heroutová, 29.01.2019                …………………………. 

Důvodová zpráva 

Město Milevsko usnesením RMM č. 154/18 ze dne 02.05.2018 zveřejnilo 

pod čj.: MM 16503/2018 záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 106, s podlahovou 

plochou 204,70 m
2
, v čp. 1 nám. E. Beneše (dříve kavárna). Záměr byl zveřejněn 

od 10.05.2018 do 28.05.2018 a tím byla poskytnuta veřejnosti možnost vyjádřit se a podat své 

nabídky. Dle doporučení hodnotící komise rada svým usnesením č. 205/18 ze dne 06.06.2018 

rozhodla o dalším postupu. Zveřejněním záměru obec sebe sama nezavazuje k uskutečnění 

zamýšleného právního jednání. Je přípustné, aby se obec i po zveřejnění záměru 

či po obdržení nabídek rozhodla, že dispozice nakonec učiněna nebude, resp. že smlouvu 

neuzavře. 

Městská knihovna v Milevsku, příspěvková organizace, má v čp. 1 nám. E. Beneše 

ve výpůjčce prostor č. 104 a 105 za účelem provozování knihovny a s tím spojené služby 

a kulturní a vzdělávací aktivity. Organizace projevila zájem o dlouhodobě neobsazený prostor 

- nebytové prostory č. 106 (kavárna) o výměře 204,70 m
2
 a požádala o jeho výpůjčku 

za účelem provozování literární kavárny. V tomto případě jde o zákonnou výjimku 

z povinnosti zveřejnit záměr proto, že jde o smlouvy o výpůjčce pro právnickou osobu 

zřízenou obcí a nebo (od novely č. 106/2016 Sb.) pro právnickou osobu založenou obcí 

nebo pro právnickou osobu, kterou obec ovládá. Oboustranným záměrem je, aby tato další 

smlouva o výpůjčce byla analogická s již platnými smlouvami o výpůjčce nebytových prostor 

č. Sml 0139/2017 ze dne 10.04.2017 (a následný dodatek č. 1 ze dne 24.08.2018) a č. Sml 

1167/2017 za dne 21.08.2017.  

 

Věra Kolínová s místem podnikání v Petrovicích, IČ: 11298391, nájemce od 23.11.2012, žádá 

o ukončení nájmu nebytového prostoru, resp. prostoru sloužícího podnikání, dohodou 

k 31.03.2019 z důvodu zhoršení zdravotního stavu, což negativně ovlivňuje podnikání. 

Předmět nájmu je prostor č. 103 v čp. 128 Riegrova o celkové výměře 38,10 m
2
. Město má 

úmysl předmětný prostor opět pronajímat. Jiří Hroník, s místem podnikání v Milevsku, má 

uzavřenou nájemní smlouvu na předmět nájmu: nebytové prostory č. 101 s podlahovou 

plochou 44,48 m
2
 v čp. 1 nám. E. Beneše Milevsko za účelem prodeje zmrzliny. V průběhu 

nájemního vztahu plní písemně sjednané i obecně stanovené povinnosti a závazky. Prostor je 

součástí památkově chráněné budovy, kterou kompletně vlastník předpokládá svěřit 

do užívání městské organizace. Proto proběhla oboustranná jednání o předběžném úmyslu 

změnit smlouvu o nájmu pro nájemce J. Hroníka v předmětu nájmu na prostor sloužící 

podnikání č. 103 v čp. 128 Riegrova a s tím související výměru a nájemné. 

Zákon o obcích ukládá obci povinnost, aby v případě úmyslu pronajmout nemovitý obecní 

majetek tento svůj záměr předem zveřejnila na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 

nejméně 15 dní před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o dané majetkové dispozici tak, 

aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své případné nabídky nebo připomínky. 

Povinnost zveřejnit záměr se vztahuje též na veškeré změny, které se týkají podstatných 

náležitostí existujícího právního vztahu.                                                                  


