
Město Pec pod Sněžkou 

Pec pod Sněžkou 230, 542 21 
--------------------------------------------------------------------------- 

                                      datum vyvěšení: 2.9.2014   

                                      datum snesení: 
 

 

O Z N Á M E N Í 
o záměru (č. 4 z 2.9.2014)nakládat s majetkem města 

 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že město 

Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem: 

 

Pronájem na dobu určitou od 1.11.2014 do 31.12.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou: 

 

a) části pozemku p.č. 664/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m
2
 v k.ú. 

Pec pod Sněžkou, 

b) části čelní zdi dvoru v areálu technických služeb u čp. 333 ve Velké Úpě (naproti 

sběrnému dvoru) na p.p.č. 107/3 v k.ú. Velká Úpa II. 

c) části boční zdi dvoru v areálu technických služeb u čp. 333 ve Velké Úpě (ve směru 

příjezdu do obce) na p.p.č. 107/3 v k.ú. Velká Úpa II. 

 

V případě a) se jedná o část pozemku místní komunikace – o část ostrůvku na točně v lokalitě 

Javor, v případě b) a c) jde o části zdí dvoru v areálu technických služeb u čp. 333 ve Velké Úpě.  

 

Účelem pronájmu je v případě a) umístění prosklené plošiny na patkách o rozměrech 3,5 x 5,5 m 

pro umístění reklamního automobilu, v případě b) a c) umístění 1 + 1 ks billboardu o rozměrech 

4 x 3 m. 

 

Nájemné za a) je stanoveno ve výši 349.690,-- Kč/rok vč. DPH (v období od 1.11.2014 do 

31.12.2014 ve výši 408.000,-- Kč/rok vč. DPH dle původní smlouvy).      

Nájemné za b) je stanoveno ve výši 6.050,-- Kč/rok vč. DPH (v období od 1.11.2014 do 

31.12.2014 ve výši 6.000,-- Kč/rok vč. DPH dle původní smlouvy).      

Nájemné za c) je stanoveno ve výši 6.050,-- Kč/rok vč. DPH (v období od 1.11.2014 do 

31.12.2014 ve výši 6.000,-- Kč/rok vč. DPH dle původní smlouvy).      

 

Mapové podklady k tomuto záměru jsou k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michala Bergera, 

tel. 499/896114.  

 

Dosud jediným zájemcem o nájem částí výše uvedených nemovitostí je SIVIA CZ s.r.o. 

Jedná se o prodloužení a sjednocení dvou stávajících smluv na další smluvní období.   

 

Tento záměr nahrazuje záměr č. 3 z 28.8.2014, který se ruší. 

 

Žádosti o nájem, návrhy a připomínky k záměru mohou zájemci předkládat písemnou formou na 

Městský úřad Pec pod Sněžkou do 22.9.2014.   

 

 

 

Alan Tomášek 

starosta města 


