
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        
 
 
            

 

zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem 

zveřejňuje záměr města  

 

p r o n a j m o u t 
 

 
Část nebytových prostor v budově čp. 664 na nám. Tomáše Bati, Sezimovo Ústí (2. NP, bývalé prostory 
policie ČR) – celková plocha 48,5 m2.  

 

Za minimální měsíční nájemné ve výši 650,- Kč / m2 a rok. 

 
Popis a rozměry místností:  
Propojené místnosti č. 8 a č. 9. o výměře 40 m2.  
Místnost č. 10 (v jiné části prostor, nesouvisí s místnostmi č. 8. a 9.) o výměře 8,5 m2. Není nutné 
pronajmout společně s místnostmi č. 8. a č. 9. 
  

Poznámka: 

Prohlídku nebytového prostoru lze uskutečnit po dohodě. 

Předpokládaný termín k pronájmu 1. 12. 2019 (změna vyhrazena). 

 
 

1. Podmínky pronájmu: 

 Vhodným účelem pronájmu místností č. 8. a 9 je především kancelářská činnost, možná je i jiná 
podnikatelská činnost nenarušující užívání prostor ostatními nájemci. Lze je pronajmout pouze jako 
celek.  

 Místnost č. 10 je vhodná na kancelář s minimálními nároky (pouze cca stůl, židle, skříň, skříňka).  

 Pronájem všech tří místností jednomu nájemci je možný. Po dohodě lze navíc pronajmou i další místnost 
bez oken (vhodná např. pro archiv, fotokomoru apod.). 

 Nájemci budou mít k dispozici ve společných prostorách kuchyňku a sociální zařízení. Před zahájením 
užívání jsou dále nutné drobné úpravy (začištění stěn, vymalování, stěrka a položení podlahové 
krytiny, zvýšení počtu zásuvek apod.) na náklady nájemce, žaluzie zajistí pronajímatel, nové dveře 
jsou již osazeny.  

 Nájemní smlouva (ve znění standardu pronajímatele) bude uzavřena na dobu určitou – 1 rok s možností 
prodloužení na dobu neurčitou za podmínky řádného hrazení nájemného a služeb nájemcem a dodržení 
všech ustanovení smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Začátek užívání prostor bude stanoven po 
dohodě, předpokládá se cca od 1. 12. 2019 s tím, že nájemné bude placeno až cca od 1. 1. 2020 (cca 
měsíc na úpravu prostor). 

 Kromě nájemného bude nájemce hradit úhradu za služby spojené s užíváním předmětu pronájmu - 
nebytového prostoru – vodné a stočné, vč. srážkové vody, teplo a ohřev TUV, elektřinu a úklid 
společných prostor. 

 Ostatní poplatky spojené s předmětem pachtu, např. internet, telefony, odvoz odpadků, si hradí 
nájemce sám na základě jiných smluv uzavřených s poskytovateli těchto služeb. 

Město Sezimovo Ústí 
Dr. Ed. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

 
                
 

 



 Povinností nájemce je dále provádět na své náklady úklid, běžnou údržbu a běžné opravy předmětu 
nájmu. Za běžnou údržbu a běžné opravy se považují opravy a udržovací práce, u nichž náklady na jejich 
realizaci v jednotlivých případech nepřesáhnou 10.000,- Kč. 

 Povinnost nájemce je rovněž zajišťovat si na své náklady veškeré revize potřebné k užívání 
předmětného nebytového prostoru. 

 Nebytový prostor není vybaven inventářem a bude ze strany nájemce vyžadovat nákup veškerého 
vybavení potřebného k provozování své činnosti. 

 Nájemné a služby budou hrazeny vždy k 5. dni aktuálního měsíce. 
 
2. Nabídka musí obsahovat: 

 Identifikaci účastníka, tj. u fyzické osoby jméno a příjmení, IČ, adresu sídla, telefonický kontakt, e-mail, 
u právnické osoby obchodní firmu či název, IČ, adresu sídla, jméno a příjmení statutárního zástupce, 
telefonní kontakt, e-mail. 

 Nabízenou výši ročního nájemného a záměr využití nebytových prostor. 

 Čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné finanční závazky vůči Městskému úřadu v Sezimově Ústí, 
městu Sezimovo Ústí a příspěvkovým organizacím městem Sezimovo Ústí zřízených, dále vůči orgánům 
státní správy, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení. 

 Čestné prohlášení, že uchazeč v době podání nabídky nepodal návrh o povolení oddlužení, ani o tomto 
nesmýšlí, a zároveň není proti němu vedeno insolvenční nebo konkurzní řízení. 

 Potvrzení, že účastník výběrového řízení bere na vědomí, že vyhlašovatel je povinen podle ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat na dotaz 
občana veškeré informace, které jsou obsahem jednotlivých nabídek, a že s tímto souhlasí.   

 Datum a podpis účastníka nebo statutárního zástupce právnické osoby. 
 

3. Způsob přihlášení do výběrového řízení: 

 Písemná žádost musí být předána na podatelnu Správy města Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice 1095, 
391 02 Sezimovo Ústí nejpozději do čtvrtku 7. listopadu 2019 do 12.00 hodin. 

 Žádost musí být předána v zalepené obálce. Obálka musí být označena na čelní straně heslem „VŘ – NP 
v čp. 664 - neotvírat“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa. 

 Bližší informace týkající se výběrového řízení podá: 
p. Jiří Stejskal, vedoucí bytové správy (č. t. 381 200 436, 725 769 860). 

S ním lze dohodnout i termín prohlídky. 

 
4. Výběr nájemce: 

 Podáním nabídky do výběrového řízení uchazeč akceptuje veškeré výše uvedené skutečnosti.  

 Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení.  

 Podané nabídky do výběrového řízení nebudou účastníkům výběrového řízení vráceny.  

 Nabídky neobsahující výše uvedené náležitosti nebudou posuzovány.  

 Stejně tak budou vyřazeny nabídky doručené po stanoveném termínu pro podání nabídek. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat si z předložených nabídek tu, která mu nejvíce vyhovuje, když 
bude přihlížet zejména k navržené výši nájemného v Kč, a k účelu využití. 

 Uzavřít nájemní smlouvu je vybraný žadatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného 
vyrozumění, jinak na jeho místo nastupuje v pořadí druhý žadatel, který je povinen uzavřít nájemní 
smlouvu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy byl k uzavření nájemní smlouvy vyzván. Tento postup se 
uplatní pro každého dalšího žadatele, jehož nabídka v pořadí určeném Radou města Sezimovo Ústí 
následuje za žadatelem, kterému vzniklo právo uzavřít nájemní smlouvu, ale ve lhůtě ji neuzavřel. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit anebo nevybrat žádnou 
nabídku. 
 
Sezimovo Ústí, dne 24. 9. 2019 
                                                                                                                 ________________________                                      
                                                                                 Ludmila Svatková   
                                                                                           místostarostka města   


