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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU NÁJMU NEMOVITOSTI „KONÍK“ 

čp. 215, ul. Žitavská, Hrádek nad Nisou   
 

Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, dle usnesení Rady města Hrádek nad Nisou č. 16/506/RM/22 ze 

dne 8.6.2022 svůj  z á m ě r pronajmout nemovitost - nebytové prostory v objektu: 
 

Nemovitost - nebytový prostor č.1 v čp. 215 stojící na 

pozemku p.č. 162 o výměře 236m2, v  ul. Žitavská, Hrádek 

nad Nisou  

 

nacházející se v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, zapsaných na listu vlastnictví 

č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, - nemovitost  - 

nebytové prostory na pozemku p.č. 162 o výměře 236 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. a obci Hrádek nad Nisou, objekt občanské vybavenosti, sestávající se v 1. NP 

z hlavní místnosti,  sklad, vč. sociálního zařízení, vstupní chodba, schodiště,  v 2. NP 3 

místnosti, půda  – vchod přístupný z ulice Žitavská známému zájemci pobočnému 

spolku  KČT , odbor Hrádek nad Nisou, pobočný spolek, IČO 04378938, K Rybníku 

389, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou ( Klub českých turistů) za následujících podmínek: 

 

Účel nájmu: komerční prostor pro společenské využití pro setkávání spolku a veřejnosti, 

pořádání worshopů  

Doba plnění: neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne běžet 1. dne následujícího 

měsíce po doručení výpovědi druhé straně, 

Požadovaná cena za nájem: činí 100,-Kč bez DPH měsíčně. 

Zálohy energií:  cca 500Kč měsíčně 

Břemeno pro nájemce: poskytnout součinost Městu Hrádek nad Nisou v souladu 

s podmínkami projektu „Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel 

(CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000912)“ za účelem konání workshopů a akcí pro veřejnost 

dle harmonogramu Brány Trojzemí, příspěvkové organizace,IČ: 01851969, Horní 

náměstí 71, 46334 Hrádek nad Nisou 

Podmínky nájemní smlouvy: 

a) součinost s Městem Hrádek nad Nisou v souladu s podmínkami projektu „Hrádek n/N 

a Boleslawiec na cestě starých řemesel (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000912)“ za 

účelem konání workshopů a akcí pro veřejnost dle harmonogramu Brány Trojzemí, 

příspěvkové organizace,IČ: 01851969, Horní náměstí 71, 46334 Hrádek nad Nisou 

b) nájemce bere na vědomí stavebně technický stav nemovitosti – hrázděný domek, který 

je postaven a rekonstruován v kombinaci tradičního zděného přízemí a dřevěné 

hrázděné konstrukce polopatra + podkroví. Hrázděná stavba je ojedinělým 

konstrukčním stavebním systémem na bázi dřeva. Konstrukční systém tvoří 

kombinace dřevěných trámových prvků, které vytvářející celistvou nosnou kostru, jež 
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je nejčastěji vyplněna cihelným zdivem a zavazuje se, že nezasáhne do jeho struktury 

bez odborného posouzení.  

c) Ukončení nájemní smlouvy: 

1) oboustrannou dohodou o ukončení nájmu, 

2) výpovědí  - tříměsíční výpovědní lhůta, která začne běžet 1. dne následujícího 

měsíce po doručení výpovědi druhé straně, 

d) Povinnost nájemce zajistit a hradit na vlastní náklady veškeré běžné úpravy, opravy a 

údržbu předmětu nájmu do výše 10 tis. Kč v jednotlivých případech. 

e) Smlouva bude obsahovat inflační doložku. 

f) V příslušné nájemní smlouvě bude mimo jiné sjednáno, že změny na věci je nájemce 

oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených 

může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-

li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po 

odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-

li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může 

podnájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota 

věci. Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po 

skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku 

prováděných změn na věci pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

g) Zákaz podnájmu třetí osobě. 

h) Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o spotřebě a záloh energií (elektřina, 

studená voda)  úklidu a otopu (kamna na pevná paliva), které si bude nájemce 

zabezpečovat na vlastní náklady. 

i) Ostatní ustanovení nájemní smlouvy budou v souladu s občanským a zákonem o 

obchodních korporacích. Nájemní smlouva také bude obsahovat ustanovení o 

možnosti úpravy nájemní smlouvy tak, aby byla v souladu s nově přijímanou 

legislativou. 

 

Dotazy, připomínky a podněty lze podat elektronicky nebo prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb na podatelnu a   jiné informace lze získat po dobu zveřejnění na úřední 

desce u Odboru investic a správy majetku města, Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, 

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, budova radnice – kancelář č.39, Miroslava 

Karlíková (tel.: +420 482 411 465, e-mail: karlikova@muhradek.cz), v termínu do: 29. 06. 

2022 do 12.00 hodin 

 

 

       Mgr. Josef Horinka v.r. 

       Starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za  správnost: M.Karlíková  
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