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STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 OO HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
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021112020
OZNÁMENÍ

O ZÁMĚRU Č. 61

Dle ustanovení 39 zákona Č. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění, a dle usnesení
Rady města Hradec Králové č. RM120201839 ze dne 21.07.2020, zveřejňuje Statutární
město Hradec Králové tento záměr:
uzavřít dodatek k budoucí Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, schválené
usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2020/739 dne 23.06.2020, s fyzickou osobou
podnikající, jehož předmětem je;
1. souhlas s provedením stavebních úprav a změnou účelu užívání u nebytovém
prostoru č. 510 v ulici Ceskoslovenské armády č. p. 216, Gayerova kasárna, objekt
„Fortna“ na stp. Č .291/7, Hradec Králové, stavební úpravy; zrušení příčky v sále,
výměna podlahové krytiny, výmalba a zajištění rozmístění osvětlení, v šatně výměna
podlahové krytiny, zajištění sprchy, výmalba, v dílně, kanceláři a skladu výmalba,
výměna čí položení podlahových krytin, zajištění osvětlení, nájemce si zajistí stavební
úpravy sám, na vlastní náklady, nebude požadovat na vlastníkovi objektu úhradu
těchto nákladů, ani náhradu toho, o co se případně zvýší hodnota předmětu nájmu,
anivydání bezdůvodného obohacení čijínou náhradu za případné zhodnocení
nemovitosti, resp. předmětu nájmu
takové platby a náhrady nebude nájemce
oprávněn požadovat ani za trvání nájmu, ani po skončení nájmu. Stavební úpravy
budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), budou
respektovány další příslušné právní předpisy a normy, nájemce bude oprávněn si
technické zhodnocení po dobu nájmu odepisovat dle zákona 586/1 992 Sb. o daních
z příjmů, za podmínek stanovených Správou nemovitostí Hradec Králové p.
o. viz příloha č. 2
2. poskytnout slevu ve výši 50 % ze smluvního nájemného za nebytové prostory č. 510
v ulici Ceskoslovenské armády č. p. 216, Gayerova kasárna, objekt „Fortna“ na stp. Č
.291/7, Hradec Králové, po dobu 3 měsíců v celkové výši 14.593,5 Kč bez DPH dle
platných předpisů, fyzické osobě podnikající, žadatel není plátcem DPH
—

Lhůta pro podání písemných žádostí
poštou nebo osobně prostřednictvím
podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec
Králové, nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění. Rozhodným termínem pro posouzení
včasného podání je datum doručení nebo přijetí na Magistrátu města Hradec Králové.
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V Hradci Králové dne 28.7.2020
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HRADEC KRÁLOVÉ
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