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Předkládá Rada města Tišnova
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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
neschvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 7.5.1993, ve znění
pozdějších dodatků, mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s., se
sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ: 46974687, ke dni 30.6.2018, dle přílohy č. ...
zápisu.

Zpracováno dne 08.06.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Ing. Drhlík Václav
vedoucí odboru

Ing. Sedláčková
Petra
referent odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Společnost Ekostavby Brno, a.s. požaduje ve své korespondenci ukončení nájemního vztahu,
kde předmětem nájmu je hotel Květnice, nám. Míru 120, Tišnov ke dni 30.6.2018.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (06.06.2018
09:46)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Společnost Ekostavby Brno, s.r.o. vyzvala loňského dubna k zahájení jednání o ukončení
nájemní smlouvy. Paní Mgr. Eva Klimánková vypracovala právní posouzení nájemní smlouvy
ze dne 7.3.1993 a možnosti jejího ukončení. Jedinou variantou ukončení nájemní smlouvy
před datem jejího uplynutí byla dohoda stran a to dohoda o skončení nájmu před uplynutím
sjednaného termínu, jejíž součástí bude také dohoda o výši a způsobu vypořádání existujících
nároků souvisejících s nájmem hotelu Květnice. Bylo stanoveno odstupné, o jehož výši se
následně jednalo. Posledním ujednáním bylo určeno v hodnotě cca 1.800.000,- Kč, splatné
ve dvou splátkách.
V průběhu doby byly městem vyhlášeny záměry k pronájmu nemovitosti. Proběhla rovněž
jednání s potencionálními nájemci hotelu Květnice. Prozatím ovšem bez oboustranně
prospěšného a ekonomicky výhodného řešení, neboť hotel Květnice si nyní vyžaduje větší
několika miliónovou rekonstrukci - "Zpráva o prohlídce objektu".
Společnost Ekostavby Brno, a.s. vypověděla podnájemní vztah se společností Hotel Květnice,
s.r.o. ke dni 30.6.2018 a k tomuto datu si přeje nájemní vztah rovněž ukončit, neboť dle
svého tvrzení nehodlá společnost v provozu hotelu dále pokračovat, jelikož k tomu nemá
potřebnou kapacitu ani zájem a dle svého tvrzení ani volné finanční prostředky k plnění
smluvních závazků. Společnost proto vyzývá o projednání požadavku na ukončení nájemního
vztahu na nejbližším zasedání příslušného orgánu obce.
Pokud bude nájemní vztah ukončen, bude třeba dojednat a schválit dohodu o ukončení
nájmu, ze které bude plynout i povinnost města Tišnova vyplatit společnosti odstupné.
Ukončením nájemní smlouvy přijde město Tišnov mimo jiné i o měsíční příjem z nájemního
vztahu.

Dohoda o ukončení nájmu,
uzavřená mezi účastníky:

Město Tišnov
se sídlem náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města,
dále jen „pronajímatel“
a

Ekostavby Brno, a.s.
zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 911
se sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
zastoupená:
dále jen „nájemce“
Článek I.
Předmět dohody
1. Pronajímatel uzavřel s nájemcem dne 7.5.1993 Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem byly nebytové prostory v budově č.p. 120 v k.ú. Tišnov,
objekt Hotel Květnice (dále jen „hotel“). Smlouva byla v průběhu nájemního vztahu
modifikovaná celkem 17 dodatky.
2. Účastníci se tímto ve smyslu článku VI. odst. 3 písm. b) Smlouvy dohodli na ukončení
nájemního vztahu založeného Smlouvou, ve znění jejích dodatků, a to ke dni xxxxxxx 2018.
Článek II.
Povinnosti účastníků
1. Nájemce je povinen hotel vyklidit a pronajímateli protokolárně předat nejpozději v den
uvedený v článku I. odst. 2. Výjimku tvoří část hotelu, kde je provozováno Turistické
informační centrum Tišnov. Okamžikem předání vyklizeného hotelu pronajímateli budou
veškeré nároky pronajímatele vyplývající vůči nájemci ze Smlouvy a z této dohody nebo
nároky s nimi související plně uspokojeny, pokud nebude v předávacím protokolu uvedeno
jinak.
2. Pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci částku 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc
korun českých), a to ve dvou splátkách po 900.000,- Kč, kdy první splátka bude nájemci
zaslána do 9 měsíců od předání hotelu a druhá splátka pak do 12 měsíců po splátce první.
Uvedená částka představuje dohodnuté vypořádání zbytku dosud daňově neodepsaného

technického zhodnocení předmětu nájmu, které nájemce provedl se souhlasem pronajímatele,
který je součástí smlouvy. Zaplacením dohodnutého vypořádání řádně a včas nájemci podle
této dohody budou veškeré nároky nájemce vůči pronajímateli vyplývající ze Smlouvy a z této
dohody uspokojeny.
3. Vypořádání podle této dohody zaplatí pronajímatel na bankovní účet nájemce, který je uveden
v záhlaví této dohody.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží dvě a nájemce
jedno.
2. Účastníci souhlasí se zveřejněním úplného textu dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podepsáním zástupci účastníků a účinnosti zveřejněním
v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Obě strany si dohodu přečetly, se smlouvou souhlasí a na znamení svojí svobodné a vážné
vůle ji prostřednictvím svých oprávněných zástupců podepisují.
5. Tato dohoda byla schválena ………… města Tišnova na zasedání č. … dne …… usnesením č.
…

V Tišnově dne ……………………..

…………………………………
za pronajímatele
Bc. Jiří Dospíšil
starosta

V Tišnově dne …………………….

…..…..……………………
za nájemce

