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Předmět zprávy

Kralova vila - zrušení stávajícího nájmu a vypsání nového VŘ na pronájem

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

vyhrazení práva rozhodnout dle § 102, odst. 3/ zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění ve věci řešení pronájmu 
objektu čp. 364, Nádražní ul., Prachatice a přilehlého pozemku parc. č. 362/5v k.ú. Prachatice,

2) schvaluje

ukončení nájmu dohodou k nebytovým prostorám v objektu čp. 364, Nádražní ul., Prachatice s nájemci 
Technickými službami Prachatice s.r.o. a Městskou správou domů a bytů s.r.o. ke dni 30.06.2020,

3) schvaluje

zveřejnění záměru výběrového řízení na pronájem objektu čp. 364, Nádražní ul., Prachatice a části pozemku č. 
parc. 362/5 o výměře 4393 m2 k.ú. Prachatice ve stávajícím stavu na dobu 1 roku s tím, že nájem se automaticky 
prodlužuje o další rok, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději tři 
měsíce před ukončením účinnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím prodloužení. Za cenu min. 1 000,- Kč/rok (dům 
a zahrada).

Nabídky se budou přijímat v pracovní době na podatelně MěÚ Prachatice v zalepených obálkách označených 
"Výběrové řízení na pronájem objektu čp. 364, NEOTEVÍRAT" do 22.06.2020.

Nabídka musí obsahovat:
- identifikaci žadatele (název společnosti, příp. příjmení a jméno žadatele, adresu, IČ telefonní spojení)
- záměr využití objektu a zahrady (popis podnikatelského záměru), který bude hlavním kritériím výběrového řízení
- nabízenou cenu bez DPH ve výši ............. Kč/rok

Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného ze zájemců.



4) zřizuje

výběrovou komisi ve složení: Jusúf Traore, Michal Piloušek, Hana Bolková, Růžena Štemberková, Miroslav Lorenc, 
Zdeněk Kollar, Jan Klimeš, Vladimír Lang ve věci výběrového řízení na pronájem objektu čp. 364, Nádražní ul., 
Prachatice a pozemku parc. č. 362/5 v k.ú. Prachatice.

Důvodová zpráva

Rada města na svém jednání 7. března 2016 vypověděla smlouvu paní Pavle Zelenkové, která měla od 1.10.2014 
pronajatu Kralovu vilu v Zahradní ulici a společně s dalšími nadšenci vybudovali z vily kulturní centrum. 
Po delším nevyužití vily  rada města následně pronajala vilu TS Prachatice, s.r.o. za účelem skladování nářadí a 
dalšího materiálu. 
Vzhledem k posledním událostem - neoprávněné vniknutí do vily neznámými pachateli, poškození zařízení i 
uskladněných předmětů, se navrhuje vypsat výběrové řízení na pronájem na dobu neurčitou za účelem aktivního 
využití vily v souladu s její architektonickou kvalitou a opětovně navázat na aktivity, které ve vile realizoval spolek 
Živá vila - Viz www.zivavila.cz
 

Cesta dokumentu

Zpracovatel

Jméno a příjmení: Vyjádření:

Zeman Robert Schvaluji

Komentář:

Zpracoval a předkládá společně se zastupiteli Jusufem Traore, Růženou Štemberkovou, Hanou Bolkovou, Barborou 
Koritenskou, Michalem Pilouškem, Jakubem Nepustilem 

Datum: Podpis:

27. 5. 2020 Ing. Bc. Robert Zeman

Starosta

Jméno a příjmení: Vyjádření:

Hulešová Jana Schvaluji

Komentář:

         

Datum: Podpis:

27. 5. 2020 Jana Hulešová


