Městská část Praha 17
Úřad městské části
Odbor správy obecního majetku
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
garáže na pozemku parc. č. 752/46 v k. ú. Řepy
Vyvěšeno dne: 6.12.2022
Pozemek parc. č. 752/46 k. ú. Řepy, na němž je postavena řadová garáž bez čp.
za účelem parkování vozidla.
Adresa, č.p.: garáž v ul. U Boroviček bez čp. parc.č. 752/46 k.ú. Řepy
Popis garáže: garáž je vnitřní řadová zděné konstrukce se střechou plochou
krytou svařovanými asfaltovými pásy, fasáda v průčelí je vápenná, hladká, vrata
ocelová, dvoukřídlová opatřená nátěrem, podlaha betonová. Okno v zadní části
obvodového zdiva je jednoduché kovové. Podlaha z betonové mazaniny, vnitřní
omítka vápenná hladká. Před vjezdem do garáže je zpevněná plocha
z neolitického betonu. Garáž vykazuje známky zanedbané údržby, zejména se
jedná o krytinu a klempířské konstrukce.
Pozemek se nachází v zastavěné části kat. území Řepy s možností napojení na
veřejné inženýrské sítě.
Celková podlahová plocha: 18 m2
Výše základního nájemného: smluvní v minimální výši 24 000,- Kč/rok.
Smlouva o nájmu stavby a pozemku bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s
možností prodloužení na další dvouleté období, pokud bude nájemce řádně plnit
podmínky stanovené ve smlouvě o nájmu, a to nejvýše třikrát. Poté může
nájemce požádat o změnu smlouvy o nájmu na dobu neurčitou, pokud bude
nadále řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě o nájmu.
Od nového nájemce bude v souladu s §2254 obč. zákoníku č.89/2012 Sb., ve
znění zákona č. 460/2016 Sb., požadováno složení peněžních prostředků (jistoty)
ve výši tří měsíčních nájmů
Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který:
- má adresu místa trvalého pobytu na území Evropské unie, což doloží
průkazem totožnosti,
- v den podání přihlášky dovršil 18 let věku a je plně svéprávný,
- není dlužníkem vůči Městské části Praha 17,
- zašle svou nabídku v zalepené obálce označené v levém horním rohu
“Výběrové řízení na pronájem garáže na pozemku parc. č. 752/46
U Boroviček – NEOTVÍRAT” včetně všech požadovaných potvrzení a
dokladu o složení požadované jistoty.
Nabídka musí obsahovat:

-

jméno a příjmení žadatele
adresu trvalého bydliště
datum narození
státní občanství
kontaktní adresu k přebírání pošty, pokud je jiná než trvalé bydliště
další kontaktní údaje (telefon, e-mail, …)
nabídku výše nájemného (Kč/měsíc), minimálně 2 000 Kč/měsíc
doklad o složení finanční jistoty (kopie výpisu, poštovní poukázky nebo
příjmového dokladu banky)
číslo účtu, název a adresu bankovního ústavu, resp. přesnou adresu (vč.
PSČ), kam má být jistota po uvolnění vyhlašovatelem vrácena

Další podmínky výběrového řízení:
- finanční náklady vložené do úpravy souboru staveb a pozemků nebudou
pronajímatelem hrazeny,
- pokud se nájemce pokusí bez souhlasu pronajímatele soubor staveb a
pozemků nebo jejich část pronajmout, bez souhlasu pronajímatele na
nich umístí nebo se pokusí umístit stavbu nebo je bude používat
v rozporu s účelem nájmu uvedeným v nájemní smlouvě, považuje se to
za hrubé porušení smlouvy o nájmu souboru staveb a pozemků, a tedy
důvod k výpovědi nájmu. Pokud dosud nedošlo k uzavření smlouvy o
nájmu, tato smlouva nebude pronajímatelem uzavřena.
Podmínky pro skládání finanční jistoty pro výběrová řízení:
I.1 Uchazeč je povinen uhradit finanční jistotu ve výši 6 000,-Kč (slovy: šesttisíc
Kč) složením peněžní částky na účet vyhlašovatele: Číslo účtu 60152000700399/0800, variabilní symbol 75246
I.2 Při platbě musí být uvedeno jméno uchazeče.
I.3 Jistota musí být poukázána na účet vyhlašovatele buď bankovním převodem
nebo poštovní
poukázkou nebo složením hotovosti na bankovní účet vyhlašovatele. Složení
jistoty doloží uchazeč kopií výpisu, kopií poštovní poukázky nebo kopií příjmového
dokladu banky.
I.4 Jistota musí být připsána na účet vyhlašovatele nejpozději k
poslednímu dni vyhlášeného
termínu výběrového řízení.
II. Vrácení jistoty uchazeči, který předloží nejvhodnější nabídku na uzavření
smlouvy:
II.1. V případě smlouvy o nájmu nemovitého majetku bude jistota do 10 dnů od
podpisu nájemní
smlouvy převedena na jistotu dohodnutou v nájemní smlouvě, případně na její
část, pokud by jistota
nedosahovala výše dohodnuté jistoty a v případě, že by jistota výši dohodnuté
jistoty převyšovala, pak
na jistotu a běžné nájemné.
II.2 V případě smlouvy o prodeji nemovitého majetku bude jistota započtená na
kupní cenu.
II.3 V nabídce uchazeče je nutno vždy uvést číslo účtu, název a adresu
bankovního ústavu, resp.
přesnou adresu (vč. PSČ), kam má být jistota po uvolnění
vyhlašovatelem vrácena.
III. Finanční jistota bude do 10 pracovních dnů po uzavření nájemní nebo kupní
smlouvy s vybraným

nájemcem nebo kupujícím vrácena na účet těm zájemcům, kteří podle rozhodnutí
RMČ nebo ZMČ
Praha 17 ve výběrovém řízení nebyli vybráni.
IV. Jistota zaplacená uchazečem propadá ve prospěch vyhlašovatele, pokud:
IV.1 Uchazeč bez vážných důvodů odvolá předloženou nabídku po uplynutí lhůty
pro předkládání.
IV.2 Vybraný uchazeč bez vážných důvodů neuzavře smlouvu dle vyhlášeného
výběrového řízení.
Kritéria pro hodnocení nabídek:
- výše finanční nabídky, nejméně rovná minimální požadované částce
(základního měsíčního nájemného bez služeb)
Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na nájem stavby a pozemku provede
Majetková a bytová komise, a to s určením pořadí nabídek žadatelů. Toto
vyhodnocení bude spolu se žádostmi uchazečů předloženo ke schválení Radě
městské části Praha 17. Usnesení Rady městské části Praha 17 bude konečné.
Městská část si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání vážných
důvodů, kdykoliv do
uzavření smlouvy o nájmu souboru staveb a pozemků.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni
Nabídky v zapečetěné obálce zasílejte na adresu:

Úřad MČ Praha 17
Majetková a bytová komise
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6 – Řepy

Obálka bude označena v levém horním rohu adresou nabízené garáže:
na adrese U Boroviček a dále bude výrazně uvedeno: “Výběrové řízení na
pronájem garáže na pozemku parc. č. 752/46 U Boroviček – NEOTVÍRAT”
Žádosti zasílejte nejpozději do: 8.2.2022, do 12:00 hodin
(rozhodující pro určení, zda žádost byla podána včas, bude razítko podatelny
Úřadu MČ Praha 17 případně datum doručení.)
Prohlídka souboru staveb a pozemků bude umožněna po telefonické dohodě
s vedoucí Odboru správy obecního majetku úřadu Městské části Praha 17, tel.
+420 724 942 375.
Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno Radou městské části Praha 17
konané dne 27.10.2021 usnesením č. 000391/2021.

Vladimír Mareš
vedoucí majetkového odboru

Přílohy:
1. Situace dle katastru nemovitostí
2. Smlouva o nájmu

Svěšeno dne:

ŽÁDOST
O PRONÁJEM GARÁŽE
na pozemku parc. č. 752/46 v k. ú. Řepy v ul. U Boroviček

1. Osobní údaje:
(vyberte jednu z možností uvedených níže)
□ Fyzická osoba
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................
Datum narození: ............................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
Kontakt (telefon/mobil/e-mail): ...................................................................................

□ Právnická osoba
Název: ...........................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
IČ: .................................................................................................................................

DIČ: ..............................................................................................................................
Zastoupená:
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................................
Kontakt (telefon/mobil/e-mail): ....................................................................................

2. Údaje pro vrácení jistiny:
Číslo účtu: ...................................................................................................................
Název a adresa banky: .................................................................................................

3. Přílohy žádosti:
Doklad o místu trvalého pobytu na území Evropské unie, což doloží kopií průkazem totožnosti
□ úřední výpis z informačního systému
vydá evidence obyvatel v místě trvalého bydliště
□ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

4. Doklad o složení jistiny
(vyberte jednu z možností uvedených níže)
□ kopie výpisu
□ kopie poštovní poukázky
□ kopie příjmového dokladu banky

5. Čestné prohlášení:
Prohlašuji na svou čest, že:
- všechny údaje zde uvedené jsou pravdivé,
- jsem plně svéprávný,
- nejsem dlužníkem vůči městské čísti Praha 17,

v tomto případě se za dlužníka nepovažuje osoba, která má s městskou částí Praha 17 sepsaný
splátkový kalendář a řádně a včas ho plní

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek vyřazení žádosti z
výběrového řízení, zneplatnění rozhodnutí o přidělení parkovacího stání či odstoupení od nájemní
smlouvy s okamžitou účinností.

V Praze dne:

Podpis žadatele:

