Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

SMĚRNICE č. 3/2022
o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví města Náchoda
Tato směrnice upravuje výši nájemného za dlouhodobé vyhrazené užívání nebytových prostor
v objektech ve vlastnictví města a platí pro nájemní smlouvy uzavřené i před účinností této směrnice. Za
dlouhodobé vyhrazené užívání nebytových prostor se považuje pronájem v délce minimálně 1 měsíc.
Čl. 1
Rozdělení města na pásma pro určení výše nájemného.
Území města Náchod je pro účely stanovení ceny nájemného za užívání nebytových prostor v objektech
ve vlastnictví města dle této směrnice rozděleno do 3 pásem takto:

Čl. 2
Výše nájemného
Výše nájemného je stanovena v závislosti na typu nebytového prostoru a pásma dle přehledu v příloze
č. 1 této směrnice.
Čl. 3
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta sjednaná v nájemní smlouvě pro případ prodlení s úhradou nájemného činí 2,5 promile
z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 4
Další ustanovení
a) Smlouvy o pronájmu nebytových prostorů budou obsahovat ujednání o právu pronajímatele zvýšit
nájemné každoročně o hodnotu inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.
b) O případném uplatnění DPH na platby nájemného rozhoduje odbor správy majetku a financování.
c) Rada města je oprávněna stanovit jinou cenu nebo jinou smluvní pokutu, než je uvedeno
v předchozích článcích této směrnice.
d) Město může vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebytových prostor, v němž výše nájemného
stanovená touto směrnicí bude nejnižší nabídkovou cenou. Ustanovení o právu pronajímatele
navyšovat nájemné každoročně o hodnotu inflace zůstává i tak součástí smlouvy o nájmu.
e) O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor rozhoduje Rada města, přičemž text nájemní
smlouvy není třeba RM předkládat ke schválení za předpokladu, že je uzavírána smlouva ve
standardním znění dle vzoru smlouvy, který byl zpracován právníkem města, anebo o text, který byl
odsouhlasen právníkem města.

Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Touto směrnicí se ruší Směrnice o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve
vlastnictví města Náchoda schválená Radou města Náchoda dne 13.1.2020, usnesením č. 60/1416/20.
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1.4.2022.

V Náchodě dne 10.3.2022

Jan B i r k e
starosta

Schváleno RM dne 7.3.2022 pod číslem usnesení 180/3761/22

Příloha č. 1

