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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

-

Datum projednání v RM

27.01.2020

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
majetku města

Zpracoval

Ing. Blanka Machová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Žádost o uzavření nájemní smlouvy: Bulharská čp. 142 v Trutnově
RM 2019-747/16
Rada města Trutnova
AL T ERN AT IVNĚ
A)
nesouhlasí
01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání
v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře
2
2
2
2
105,26 m (1 prodejna 101,10 m , 2 výlohy 3,00 m a 1 WC 1,16 m )
společnosti JVSPORT s. r. o., IČ 05028728,
trvá
02.01
na vyklizení prostor č. 101 v čp.142 Bulharská ul. v Trutnově
souhlasí
03.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání
v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře
2
2
2
2
105,26 m (1 prodejna 101,10 m , 2 výlohy 3,00 m a 1 WC 1,16 m ), na
dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
B)
souhlasí
01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání
v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře
2
2
2
2
105,26 m (1 prodejna 101,10 m , 2 výlohy 3,00 m a 1 WC 1,16 m )
společnosti JVSPORT s. r. o., IČ 05028728, na dobu určitou, do 30.06.2020,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny sportovních potřeb. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání
nájemci uhrazeno.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného za dobu
bezesmluvního užívání a úhrada veškerých poplatků.
schvaluje
02.01
zpětvzetí návrhu na zahájení soudního řízení na vyklizení prostor č. 101
v čp.142 Bulharská ul. v Trutnově poté, co bude uzavřena nová nájemní
smlouva

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Přílohy:
Žádost o novou smlouvu od společnosti JVSPORT s. r. o. ze dne 20.01.2020
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Výpověď z nájmu nebytových prostor ze dne 01.11.2019
Žaloba o zaplacení 58.728,00 Kč s příslušenstvím
Předžalobní výzva ze dne 03.12.2019
Částečné zpětvzetí žaloby ze dne 04.12.2019
Částečné zpětvzetí žaloby ze dne 06.12.2019
Výpočet úroků z prodlení
Žaloba na vyklizení prostor sloužících podnikání
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ , položka
Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 23.01.2020

.
Viz parafa

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Důvodová zpráva:
Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově (bývalá prodejna HUDY sport)
2
2
2
2
umístěné v 1. NP o celkové výměře 105,26 m (1 prodejna 101,10 m , 2 výlohy 3,00 m a 1 WC 1,16 m ).
Nájemcem těchto prostor je společnost JVSPORT s. r. o., IČ 05028728, zastoupená jednatelkou p. Mgr.
Naděždou Včelišovou. Nájemní smlouva je uzavřena do 30.06.2020, nájemné činí 232.632,00 Kč/rok,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
Rada města dne 29.07.2019 usneseními č. RM 2019-747/16 a RM 2019-748/16 souhlasila s převodem
nájemní smlouvy ze společnosti GREEN LINE CZ s. r. o. na společnost JVSPORT s. r. o., IČ 08075328 na
prostory v čp. 142 a 143 Bulharská. Společnost JVSport s. r. o. nájemní smlouvu na prostory v čp. 143
Bulharská neuzavřela.
Dne 20.01.2020 byla doručena Odboru majetku města žádost pana Mgr. Jakuba Včeliše, společníka
společnosti JVSPORT s. r. o. o obnovení nájemní smlouvy, viz přiložená žádost.

Poznámka OMM: Úvodní cena pro jednání v dané lokalitě města : 232.220,00 Kč/rok
2
2.223,00 Kč/m /rok za prodejnu, výlohy,
2
1.111,00 Kč/m /rok za sklad,
2
695,00 Kč/m /rok za WC.
Dle sdělení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. společnost JVSPORT s. r. o. obdržela výpověď
z nebytových prostor z důvodu neplacení nájemného. Nájemní smlouva byla ukončena ke dni 30.11.2019.
Dlužné nájemné za měsíc 09/2019 a 10/2019 společnost JVSPORT s. r. o. uhradila dne 03.12.2019,
nájemné za 11/2019 uhradila dne 05.12.2019, dluh za bezesmluvní užívání za 12/2019 byl uhrazen dne
31.12.2019. Nájemce je povinen dle nájemní smlouvy č. 201 513 hradit nájemné vždy nejpozději do 5. dne
každého měsíce. Poplatky z prodlení činily 933,00 Kč, z toho 224,00 Kč již bylo uhrazeno.
Paní JUDr. Blanka Mourová nám sdělila, že proti společnosti JVSPORT jsou vedeny dva soudní spory. Ve
sporu o zaplacení dlužného nájemného vzala žalobu částečně zpět s tím, že předmětem sporu zůstal již
jen úrok z prodlení ve výši 709,00 Kč. Ve druhém sporu o vyklizení nebytového prostoru byla podána
k soudu žaloba o vyklizení. Obě žaloby byly důvodné, z toho důvodu bude soudem uloženo zaplatit náklady
řízení.
Dle aktuálního sdělení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. - společnost JVSPORT s. r. o. dluží za
bezesmluvní užívání (01/2020) ve výši 19.576,00 Kč a dále úroky z prodlení ve výši 709,00 Kč.
Prověřením v insolvenčním rejstříku bylo zjištěno, že pan Jakub Včeliš (IČ 76265927) je zde vedený jako
dlužník. Celková výše přihlášených pohledávek činí 2 411.384,91 Kč. Jedná se o osobu, u které není
záruka, že bude včas a pravidelně schopen hradit své závazky.
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