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Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti - pozemku 

 

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

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr změnit smlouvu o 

nájmu nemovitosti – pozemku: původní ev. č. 13/001/05, nově evidováno 13/007/14 

(uzavřenou v roce 2005 včetně všech následně uzavřených dodatků), na pronájem 

souboru pozemků uvedených ve smlouvě, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou a zapsaných na 

listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec, lokalizovaných v rekreačním areálu, a to pro nájemce: Kristýna a.s., IČO: 

44568657, se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou. 

 

A. Popis záměru: 

A. Změnou dojde k úpravě výše nájemného z částky 441 313 Kč/ rok + zákonná 

sazba DPH dle posledního uzavřeného dodatku č. 4 (z roku 2021), na novou 

částku ve výši 900 000 Kč/rok + zákonná sazba DPH se splatností nájemného 

za rok 2022 s termínem do 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

B. Ostatní informace k pronájmu nemovitosti: 

1. K úpravě výše nájemného dochází z důvodu zhodnocení pronajatých 

nemovitostí vlastníkem, a to mj. pozemku p.č. 1556/4, p.č. 1561/1 a p.č. 1561/2 

zřízením parkovací závory, parkovacího automatu a parkovací plochy vše v k.ú. 

Hrádek nad Nisou. 

2. Dokumenty k záměru jsou dostupné, resp. soubor pozemků je k nahlédnutí u 

vyřizující osoby, která podá bližší informace, kontakt viz níže, a to po 

předchozí domluvě. 

C. Závěrečné informace: 

1. Tento záměr byl schválen Radou města dne 16. 11. 2022 usnesením č. 

28/936/RM/22. 

2. Zájemci mohou k tomuto záměru podat své vyjádření a své nabídky 

podáním na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou nebo písemně 

zaslat na adresu Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 

34 Hrádek nad Nisou, a to nejpozději do 7. prosince 2022 do 12.00 hodin. 
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Obrázek 1: Lokalizační a orientační zákres souboru pozemků v katastrální mapě 

 
                                                                                                  Zdroj: GIS Městský úřad Hrádek nad Nisou 
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