Městská část Praha 17
Úřad městské části
Odbor správy obecního majetku
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání
sklad
Vyvěšeno dne:
Číslo prostory:
Adresa, čp.:
Kolaudováno jako:
Rozloha:
Podlaží:

12. 1. 2022
101
Vondroušova 1165, Praha 6 – Řepy, 163 00
sklad
11,40 m2
suterén

Vybavení: 1 sklepní okno, podlaha beton, gule v podlaze, betonová vana.
Podmínky pronájmu:
1. Nebytový prostor lze pronajmout nejlépe jako sklad. Nebudou akceptovány takové aktivity, které
by svým hlukem, prachem, výpary či jinou činností, mohly rušit řádné užívání bytového domu,
2. Nájemce si sám zajistí dodávku el. energie prostřednictvím osazeného vlastního elektroměru a
ukládání a likvidaci odpadu.
3. Veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu
pronajímatele na své náklady.
4. smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského
zákoníku.
5. Prostor je kolaudován jako sklad. V případě, že nájemní smlouva bude uzavřena s tím, že nájemce
bude prostor užívat za jiným účelem, než který je dán kolaudací, zajistí na své náklady vše
potřebné k tomu, aby prostor užíval v souladu se stavebním zákonem a ostatními právními a
jinými předpisy. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zajištění výše uvedeného, veškerá
rizika s tím spojená nese nájemce.
Nabídka musí obsahovat:
- adresu nebytového prostoru
- jméno a příjmení žadatele, adresa, telefon, fax, e-mail, název firmy
- účel nájmu
- nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok), minimálně 887,57 Kč/m2/rok bez služeb
- u fyzických osob – ověřenou kopii živnostenského listu na druh činnosti, kterou požadujete
- u právnických osob – ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku od příslušného soudu
(kopie ne starší 3 měsíců)
- doklad o složení finanční jistiny (kopie výpisu, poštovní poukázky nebo kopií příjmového dokladu
banky)
- číslo účtu, název a adresa bankovního ústavu, resp. přesná adresa (vč. PSČ, kam má být jistina po
uvolnění vyhlašovatelem vrácena.
Podmínky pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení:
I. V podmínkách všech vyhlašovaných Výběrových řízení MČ Praha 17 na pronájem a koupi
jakéhokoli nemovitého majetku bude vložen níže uvedený text jistiny s podmínkami složení a vrácení.
I.1 Uchazeč je povinen uhradit finanční jistinu ve výši 1.870,-Kč
(slovy: jedentisícosmsetsedmdesát korun českých) složením peněžní částky na účet vyhlašovatele:
č. ú: 6015-2000700399/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 1165101.
I.2 Při platbě musí být uvedeno jméno uchazeče.

I.3 Jistina musí být poukázána na účet vyhlašovatele buď bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou nebo složením hotovosti na bankovní účet vyhlašovatele. Složení jistiny doloží uchazeč
kopií výpisu, kopií poštovní poukázky nebo kopií příjmového dokladu banky.
I.4 Jistina musí být připsána na účet vyhlašovatele nejpozději do konce vyhlášení VŘ.
II. Vrácení jistiny uchazeči, který předloží nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy:
II.1 V případě smlouvy o nájmu nemovitého majetku bude jistina do 10 dnů od podpisu nájemní
smlouvy převedena na jistotu dohodnutou v nájemní smlouvě, případně na její část, pokud by jistina
nedosahovala výše dohodnuté jistoty a v případě, že by jistina výši dohodnuté jistoty převyšovala, pak
na jistotu a běžné nájemné.
II.2 Smlouvy o prodeji nemovitého majetku bude jistina 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 jistina po uvolnění vyhlašovatelem vrácena.
III. Finanční jistina 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. Jistina 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 výběr zájemců o pronájem prostory skladu:
- výše nájemného
(Kč/m2/rok) bez služeb+DPH
Prohlídka na místě bude umožněna dle dohody (24 hodin před termínem prohlídky) se správní firmou
OPTIMIS, spol. s r.o., Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy, tel.: 774 413 525.
Nabídky v zapečetěné obálce zasílejte nejpozději 11. 2. 2022 do 12.30 hod. (rozhodující bude
razítko podatelny) na adresu: Úřad m.č. Praha 17
Majetková a bytová komise
Výběrové řízení
Žalanského 291
163 02 Praha 6 – Řepy
Obálku označte v levém horním rohu adresou nabízeného prostoru:
sklad č. 101, Vondroušova čp.1165
Prohlídka na místě bude umožněna dle dohody se správcovskou firmou OPTIMIS, spol. s r.o.,
Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy, tel.:774 413 525.
Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na nájem nebytových prostor provede Majetková a bytová
komise, a to s určením pořadí nabídek žadatelů. Toto vyhodnocení bude spolu se žádostmi uchazečů
předloženo ke schválení Radě m.č. Praha 17. Usnesení Rady m. č. Praha 17 bude konečné. Rada m. č.
Praha 17 může sama provést vyhodnocení nabídek s určením pořadí nabídek žadatelů, uzná-li to za
vhodné.
Městská část si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání vážných důvodů, kdykoliv do
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni.
Informace: tel.: 234 683 529

Vladimír Mareš
vedoucí odboru

Žádost o pronájem nebytového prostoru
Mám zájem o nebytový prostor č. 101- sklad
na adrese: Vondroušova 1165, Praha 6 - Řepy
osoba fyzická uvede:
Jméno a příjmení:___________________________________________________________
IČ:.
datum narození:
Adresa vč. PSČ:
Telefon:
e-mail:
Číslo účtu, název a adresa bankovního ústavu (pro vrácení jistiny)
___________________________________________________________________________
osoba právnická uvede
Název a sídlo firmy:
IČ:
telefon:
e-mail:
Způsob využití prostoru:

Pronajímateli nabízím nájemné ve výši:____________Kč/m2/rok (bez služeb, bez DPH)
Prohlašuji na svou čest, že mnou vyplněné údaje jsou pravdivé.

V Praze dne:__________________ Vlastnoruční podpis:____________________________
Příloha: doložit kopii živnostenského listu, ohlášení živnosti nebo výpis z obchodního
rejstříku)

Datum:

Podpis:

