
BEL reklamní agentura s. r. o., Sloupského 55, 686 01 Uherské HradÍště, ,' PIC:  25588834,  datová  schránka:  uh2q5ej  /,

Magistrát  města  ,HavÍřp:

Svornosti  2

736 01 HavÍřov  7 Město  ',A'

V Uherském  Hradišti  dne 12. 1. 2021

Žadatel: BEL reklamní  agentura,  s. r. o,, se sídlem Sloupského  55, 686 01 Uherské

Hradiště, IČ: 25588834,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským  soudem

v Bmě.  oddíl C. vložka  36097

Povinný  subjekt: Statutární  město  Havířov,  Svornosti  2, 736 01 HavÍřov  -  Město, IČ: 00297488

Žádost o ínformace  ve smyslu zákona č. 106/1999  sb., o svobodném přÍstupu k mformacím, ve

znění  pozdějších  předpísů.

VáženÍ,

obracírne se na Vás )ako na povinný subjekt ve smyslu ustanovení 5 2 odst. 1 zákona č. 106/1')")  Sb., o

svobodném  přístupu  k inťormaci,  ve znění  pozdějších  předpisŮ  (,,zákon"),  a žádáme  Vás tímto  o poskytnutí

následujících  informaď:

záslání  veškerých  platných  smluv,  včetně  případných  dodatkŮ  a příloh,  uzavřených  mezi Statutárrím

městem  Havírov,  IČ: 00297488  (,,Město Havířov")  a společností  RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická

354/11,  460 14 Liberec,  IČ: 25420160,  zapsanou  v obchodním  re)stříku vedeném  Krajským  soudem

v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka 17005  (,,RENGL s.r.o.").

poskytnutí  informací  o stavu  výběrových  řízení, do kterých  se společnost  RENGL s.r.o. zapojila  jako

dodavatel.

lnformace  žádáme  poskytnout  ve formě  kopií  dokumentŮ  obsahujících  požadované  informace  v souladu  s

ustanovenÍm F3 4a odst. 2 písm. b) zákona.

Zároveň  žádáme  o poskytnutí  informace,  zda smlouvy,  uzavřené  mezi Městem  Bohumín  a RENGL s.r.o., byly

a/nebo  nebyly ke dni podání informace některou ze smluvních stran vypovězeny.

za vyřízení  děkuji

, jednatelka  společnosti
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ST  ATUT  ÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV
MAGISTRÁT  MÉSTA  HAVÍŘOVA

VAŠ  DOPIS  ZN..

ZE DNE

ZNAČKA  spisu

ČISLO  JEDNACI

VYŘIZUJE

TEL

E-MAIL

MM11S/2424/2021  0PS
114 M H/  1118 3/202i

ov-city.cz

DATUM 19.01.202I

l)oskytnutí  informací  poclle  zákonu  č. 106/1999  Slí.,  o svobodnéni  přístupu  k informacíni,  ve

ziiěnípozdějších  předpisů

K Vaší  žádosti  o inloormaci  týkající  se společnosti  RENGL,  s.r.o.,  se sídlein  Zákopi'iícká  35z1/1 l,

460  14 liberec,  lČO: 25420160,  zapsanou  v obchodním  rejstřiku  vcdenéin  Krqjským  soudei"i'í

v tŮstí  nad  Labei'i"i  oddíl  C,  vložlca  17005  (dále  jen  ,,společnost  RENGL,  s.r.o.")  sdělujeme

následujiď:

l. Statcitámí  im'sto  Havířov  lTlá k dncšnímu  dni uzavřenu  se společností  RENGl.  S.l-.(1.  jednu

platnoci sinlouvi,  a to smlouvu o n4jmu pozemků a reklainních plocli č. l í25/MJP/04 ze dne
27. 10.2004.  (dálejen,,sinIoíiva"),  K této  SllllOLIVě  byly  následné  cizavřeny  níže  uvcdené  do<latky:

Doílatek  č. l ke simouvě  (č. IE/i 276/D  1/MJP/04)  ze dne  22.2.2005

Dodatck  č. 2 ke Sl]]lOLIVě  (Č. E/656/D2/OSRM/05)  ze dne 3.8.2005

Dodatek  č. 3 kc smlouvě  (č. E/126/D3/OSRM/06)  ze c-lne 1.4.2006

Dodatek  č. 4 kC SllllOLlVé  (Č. 49/D4/OSRM/07)  ze dne  23.2.2007

Dodatek  č, 5 ke smlouvě  (č. 805/D5/OSM/09)  ze dne 2.7.2009

L)odatek  č. 6 ke Sml(')Ll'Vě (Č. l 934/D6/OSM/20  l l ) ze dne 8. 12.2011

Dodatek  č. 7 ke smlouvě  (č. 111/D7/OSM/2013)  ze dne 13.3.2013

Dodatek  č. 8 ke SmlOLIVě  (Č. 687/D8/E0/18)  ze dne 17.9.2018

Kopie  sinlouvy  a dodatkči  č. l -  č. 8, vč.  příloli,  zasíláme  v příloze  této  odpovědi.

2. Statutární n'iésto Havířov nevedlo žádná výbčrová řízení, do kterých se jako dodavatel zalxíjila
spolcčnost  RENGL,  s.r.o.

3. l)osí<ylnutí  iní"ormace,  zda sinlouvy  uzavřené  i'nezi  Městem  Boliuinín  a spolcčností  RENGL,

s.r.o. byly  a/nebo  nebyly  ke dni podání  iní'ormace  nékterou  ze smluvníc)i  stran vypovězeny,

v soulaclu s % 14 ocist. 5 pism. C) Zák. č. 106/1999 sb., o svobodnéin přístupci k informacím, vc
zněni l'+o;'.tgj.';ícli  1iředpisči,  o cl kl  á d á in e.

Oclčivodnění:

Z obsalui  ;ádosti  bylo  z.jištěno,  že tato  Váini  poziidovaná  informacc  sc nevztabcije  do pčisobnosti

statulárnílio  i'i'iěsta Havířova.  Statutárnl  i'iíěsto  Liberec,  stejně  jako  statutární  město  I-lavířov,  je

dle (S 2 odst. 1 a % 7 odst. l zák. č. l28/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšicl'i

I '.'



.? NA(a:K ři SI 'ISll  h I T»II I S 2-1" -l  ' (l 'I l )I'S l'ISl  í:l .Jl I )NllI  I %.l .'1II I I l l S ; .!l  ! I

přcciliisči, veřejnoprávní  korporací, která vystupcije v právních vztazích svýin jinéi"icin  a ncsc

oclpovčdnost  z těchto vztaluoi vyp1ývajíc5  své zúlež.itosti spravuje samostatné.

S liozdravein

vedoucí  odboru  právnícli  služeb

Přílohy  9

Poěct  listů  příloh)í  49
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Smlouva  o nájmu  pozemkŮi  a reklamních  ploch
uzavřená  dnešního  dne ve smysíu ustan, g 663 a násl. občanského  zákoníku

mezi smluvníml  stranaml,  a to:

1125/MJP/04
StatutárnÍ  město  HavÍřov
nezapsané  v obchodrím  rejstříku
zastoupené:  , náměstkem  primátorky  pro ekonomiku  a správu  majetku
se sídlem:  Svornosti  2, 736 34 HavÍřov-Mesto
IČ: OO 29 74 88

bankovníspoj,:  Česká spořitelna, a,s,, pobočka  Havířov, č. účtu: 19-1721604319/0800
dále jen,,pronajímatel"

a

RENGL,  s.r.o.
zapsaná v obchodním  rejstříku  u Krajského  soudu  v Ústí nad Labem odd. C, vložka 17005
zastoupená:  , jednatelem

se sídlem: Kozinova 1073/11,  460 01 Liberec
IC:  25420160

bankovní spoj,: Komerční banka Liberec,  č,ú, 196257350257/0100
dále jen,,nájemce"

I

Úvod

Pronajímatel  je vlastníkem  níže uvedených  pozemků,  zapsaných  u Katastrálního  úřadu pro Moravskoslez-
ský kraj, katastrální  pracoviště  Havířov  na LV č. IOOO1 pro obec Havířov.
Jedná se o tyto  pozemky:

k.ú, Bludovíce parc, č, 2538/2, 464/103, 202/1, 257/1, 2996/6, 202/12, 524/1, 273, 464/62
<,ú. Havířov-město  parc, č. 1159,  563, 703, 763, 2312, 803, 539, 2112

Na uvedených  pozemcích  bude  umístěno  18 kusů rekíamních  panelů  s nimiž je oprávněn  nakládat  nájem-
ce,

II

Předmět  a účel  nájmu

1. Pronajímatel  přenechává  nájemci  do užívání  části pozemků  uvedených  v čl, I, včetně  3 stávajících
plakátovacích  ploch,  které  jsou na nich umístěny,  Pronajímané  části pozemků  jsou  zakresleny  na
katastrálních  mapách  s vyznačerím  umístění  plakátovacích  ploch a jako  příloha  č. 5 tvoří  nedílnou
součást  této  smlouvy,

a Nájemce  takto  specifikovaný  předmět  nájmu  přejímá  do své dispozice.

2. Tvarové  řešení  plakátovaďch  ploch je uvedeno  v příloze  č. 7 této  smlouvy,

3, K účelu nájmu  části příslušných  pozemků  bylo  v souladu  se smlouvou  o spolupráci  při zajištění  reklamní

činnosti  uzavřené  dne 28, 6. 1991,  ve znění  pozdějších  dodatků,  vydáno  společností  euroAWK,  s.r,o,,
se sídlem Praha souhlasné  stanovisko.
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III.

Doba  nájmu

Nájemní  vztah mezi účastníky  smlouvy  se sjednává  na dobu neurčitou.

IV.

Nájemné

1, Nájemné se sjednává ve výšl 100;- Kč/l píakátovací píocha/l rok,

2. Nájemce  se zavazuje  hradlt  pronajímateli  sjednané  nájemné  ode dne povolení  k umístění  plakátovacích

ploch vydaného  stavebním  Úřadem.

3, Dále je nájemce  zavázán poskytovat  zvýhodněné  podmínky  výlepu  plakátů  dle odst,  v., bod 2. a odst.

VII,  bod 7.

4. Nájemné  bude platit  nájemce  vždy do 31. července  kalendářního  roku pro aktuální  rok převodem  na

účet pronajímatele  uvedený  v záhlaví  této  smíouvy,

V.

Práva  a povinnosti  pronajímatele

1.  Pronajímatel  přenechává  pozemky  a na nich jlž umístěné  plakátovací  plochy,  do nájmu  ve stavu způ-

sobllém ke sjednanému  účelu.

2, Pronajímatel  je oprávněn  využít  12x ročně bezp!atný  výlep svých úředních  aktů (vyhlášek  města a

městského  úřadu,  seznamy  volebních  mÍstností  apod,),  Bezplatným  výlepem  se rozumí  výíep pronají-

matelem  dodaných  úředrích  aktů,  které  mají  být vylepeny  ve standardní  výlepový  den dle obchodrích

podmínek  nájemce.

3, Pronajímatel  zajistí  nájemcí  nerušené  užívání  plakátovacích  ploch a přístup  k rím.

VI.

Práva  a povinnosti  nájemce

1. Nájemce  se zavazuje  odstranit  a nahradit  3 ks plakátovaďch  ploch uvedených  v příloze  č. 2 této

smlouvy,  Pronajímatel  uděluje  nájemci  výsíovný  souhlas  s odstraněním  a likvidací  těchto  plakátovaďch

ploch.

2, Nájemce  se zavazuje  na pronajatých  částech  pozemků,  které  jsou přílohou  č. 3 této

smlouvy,  instalovat  na své náklady  15 nových  plakátovacích  ploch, Pronajímatel  uděluje  nájemci

výslovný  souhlas  s umístěním  těchto  plakátovacích  ploch,

3, Termíny  dokončenÍ  jednotlivých  etap  činností  uvedených  v odst. VII,  bod, 1. a 2, této  smlouvy  jsou

uvedeny  v příloze  č. 6 této  smlouvy  (tzv, harmonogram  realizace).

4, Nájemce  je povinen  označit  všechny  plakátovací  plochy  svým obchodním  jménem  a kontaktními

údaji.
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5, Nájemce je povinen dbát o dobrý technícký  stav plakátovacích ploch a pořádek  v jejích bezprostřední
blízkosti.

6, Nájemce je povinen zřídit  v Havířově tzv, "sběrové místo", ti. místo, kde si zákazníci budou moci
objednat  jeho služby a získat informace  o podmínkách výlepu plakátů,

7, Nájemce je povinen provádět  výlep plakátů nejméně  jednou  týdně a průběžně kontrolovat  jejich stav,

8, Nájemce je zavázán dodržovat  platné právní předpísy České republiky,  zejména zákaz propagace
rasismu, fašlsmu a pornografle.

9, Nájemce je zavázán na své náklady  v souladu s touto smlouvou a jejími  přílohami  opravit,
přesunout,  odstranit  a vybudovat  plakátovací  plochy a hradit  sjednané  nájemné  v termínech  splatnosti,
Po odstranění  stávajících plakátovacích  ploch, které jsou vlastnlctvím  pronajímatele,  je nájemce
povinen pronajímateli,  projev(-lí  ten o to zájem, umožnit  jejich  bezplatné  převzetí  zpět,

10,Nájemce  se zavazuje  poskytovat  příspěvkové  organizaci Městské kulturní  středisko Havířov zvýhodněné
podmínky  výlepu plakátů takto:

*  12x ročně vždy 2x 16 kusů plakátů veíikosti A1 měsíčrích programů  zdarma
*  2x měsíčně vždy 16 kusů plakátů max. vellkosti A2 na kulturní  akce zdarma
*  ostatní  výlep objednaného  počtu plakátů, které mají být vylepeny  ve standardnÍ  výlepový  den

dle obchodních podmínek  nájemce 30'/o  sleva

VII.

Skončení  nájmu

1, Nájem může skončit dohodou účastníků  nebo výpověď.

2, Smlouvu je možné oběma stranamí  vypovědět  bez uvedení  důvodu s tím, že výpovědní  Ihůta je
sjednána dvanáctiměsíční,  Výpovědní  Ihůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po
měsíciive kterém byla smluvní straně doručena výpověd'.

3, Smlouvu je možné ze strany pronajímatele  vypovědět  s tř(měsíční  výpovědní  Ihůtou v případě včasného
neuhrazení  nájemného  za pronájem  pozemků nebo opakovaného  porušení  nájemní  smlouvy  ze strany
nájemce i přes zaslanou písemnou výzvu pronajímatele.  Výpovědní  Ihůta počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícím po měsícilve  kterém byla smluvní straně doručena výpověd',

4, Pro případ ukončení  smlouvy  sjednávají  smluvní  strany předkupní  právo pronajímatele  k nově
vybudovaným  plakátovacím  plochám nájemce na pozemcích pronajímatele,  Kupn( cena těchto
plakátovacích  ploch bude stanovena  na základě znaleckého posudku,

5, Pokud pronajímatel  předkupního  práva nevyužíje,  je nájemce povinen plakátovací  plochy na vlastní
náklady odstranit,  nebude-li  dohodnuto  jinak.

VIII.

Závěrečná  ustanovenÍ

1, Nájemní vztah vzniklý touto  smlouvou přechází na případné právní nástupce nájemce  či pronajímate-
le.
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2, Smlouva  je platná a pro účastníky  závazná, účinná dnem podpisu  smluvních  stran  a její  změny Ize
učlnlt  jen písemnými  dodatky,

3, Smlouva je uzavřena v souíadu s usnesením Rady města Havířova č,2636/49/04 ze dne 25. 8, 2004,
usnesením Rady města Havířova č, 2811/51/04 bod 2 ze dne 22,9,2004 a usnesením Rady města Ha-
vířova č. 2875/52/04, bod 1 ze dne 11.10, 2004.

4, Smlouva je vyhotovena  ve čtyřech  výtiscích,  z nichž každý účastník  obdrží  po dvou.

PřÍlohy:

1 , seznam stávajících  plakátovaďch  ploch
2, seznam výměny  stávajících  plakátovaďch  ploch
3, seznam umístěrí  navrhoyaných  plakátovaďch  ploch
4. mapa širších zájmŮ
5, katastrální  mapy  s vyznačením  umístění  plakátovacích  ploch
6. harmonogram  realizace
7, tvarové  řeŠení plakátovaďch  ploch
8, výpis z obchodního  rejstříku

V Havířově  dne 20,10,2004

Za pronajÍmatele:

8X

8X

náměstek  primátorky  pro
ekonomíku  a správu  majetku

V Liberci dne 27.10,2004

Za nájemce:

8

jednatel  společnosti
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Pfiloha  Č. 1 - stávající  plakátovací  plochy

Č;'  p:% %j Č'ý@% pa44i KÚ,

VI ž)vo  - potmviny 2538/2 ' Bludovke

x Studentská  x Mládeřníeká 464/103 Bludemee

)mI Husoh a iisg  , Ha-město

Pfiloha  č. 2 - výměna  stávapck:h  plakátovacích  ploch

Č48  pl mr
I

%p@lHi 3Ú, h  pmm

VI Ua= - poh'aviny 2538/2 Bludovke R1 I

x Studentská  x MMdežnkM 464/103 Blueí«íee R11

)mI Husoh 1159 Ha-město R1 1

Pfiloha  Č. 3 - umístění  navrhovaný:h  platátovaďch  ploch

@%lo pmhV Mr Č_q8 (qlpi K,O, "m  p!=m

12. Jungmana  x E. Rďidaiho 563 Ha-město R1 1
15. Na nábřežíx  Bludevk% 703 Ha-město Ri  "I

16. Národní  h'ída x 17.1ístopadu 763 Ha-město ' R1i

17. Národní  5í1a 803 Ha-město Ri  i
19. 1. Máje  x Erbenoí 539 Ha-město 8ii
21 Wceúčekm  hala 2996/6 Bludovke R1 1
24. K. SvětM  - restauraa= 202/12 BludovLe Ri i
25. K. SvětM 202/1 Bludovk:e R1 1
31. O)a'ajová 202/1 Bludovb Ri  i

32. J. Gagarína 524/1 Bludovke Ri1

34. Studentská 257/1 Bludovke Rí  i
38. Baízacova 273 Bludovke Ril
40. Mládšlcká  x Studentská 464/62 Bludovke Ri  i
46. J. Hory  x Mánesova 2312 Hamm R"I 1
51. Jaselská  x Karvmská 2112 Ha-město Ri  i



, míl."'

LEGENDA

kú.  Bludoviee

1.  parc.ě,  2538/2

2. parc,č,  464/103

7. pare.č.  202/1

8,  parc,L  202/t

9. pnrc.č.  257/1

13. parc.ě.  2996/6

14. parc.č.  2(a/12

15 , parc.ě.  524/1

16 . parc.č.  273

17 . parc.ě.  464/62

ěíslo plochy ( z katalogui

VI.  výměna  stáv.  ploehy

X.  výměna  stáv.  ptochy

25.  '

31.

34.

22.

24.

32.

38.

40.

k.ú, Havířov -  město číslo plocliy( z kaíalogu  l

3. parc.č. 1159 Xní.  výměna  stáv,  plochy

4. parc.č.  563  - J2.

5. parc.ě.703   15.
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Předpokládaný  časový  harmonogram  realizace

RENGL,  s.r.o,,  Návrh  komplexnlho  řešenl  plakéíovánl  na územl  síaíuíárnlho  města  Havířova
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Nový typ plakátovacl  plochy ve tvaru  deska je  vhodný  zejména  pro
umístění  pobllž zastávek  hromadné  dopravy  nebo podél chodníků

před zdi, budovy, zábradll  apod. Je Ideální pro užltí v lokalltách  sídllšť
a nové zástavby. Barevné provedení  může být llbovolné  v návaznostl

na «hled  ostatních púků  mobllláře  un'ístěného  na území měst.

Plakátovací  plocha  RII

3'100

I
-3CC10'

I

RENGL, s.í.o., Návíh komplexnllío íešení plmíáíování na územl síaruíámího měsra Havlřova



Výpis

'; :.l  ,. í  II'.  Ť,; a " , l.  ,a

pp"í-iO)-lQ i. P

z obchodního  rejstříku,  vedeného
Krajským  soudem  v Ustx  nad  Labem

oddíl  C,  vložka  170a05

1 Den zápisu:  24,  srpna  2000

ObchOdní  firma:  RENGL,  8.r.o.

SídlO:  Liberec  1,  Kozinova  1073/11,  PSČ 460  01

Identifikační  číslo:  25  42  01  60

-3'I'?"a.'T1x'fOJnma:.Sp01ečnoStSruc'arii'rrí-on'zen''

Předmět  pohikání:

- reklamní  a  propagační  činnost
- organizace  a  zajištění  publ:city  předs.tavení  a kulturních  akcí- zprostreŮovatelska  cinnost  v oblasti  obchodu  a  služeb- koupě  zboží  za účelem'  jeho  dalsího  prodeje  a prodej  (kromě  zbožívyhr.  v příl.  1-3  zák.  č. 455/91  Sb.  o živn.  podnikání)- Přípravné  práce  pro  stavby
- Specializované  stavební  činnosti

Statutární  orgán:

JednatUeSlt:, nJaadroLsa1bavemR,enPgOl1a,C,kro.vča. 372830391/28/,2P3s8C2 '400"  S,  den  vzniku  funkce:  1.  března  2002
O1

Za  společnost  jedná  jeóatel  společnost.i  ve  všech
samostaíně.  Za  společnost  se podepisuje  tak,  že  kjménu  společnosti  připojí  svčij  podpis.

věcech

obchodnímu

PSČ 400  01

Správnost  tohoeo  výpisu  se  potvrzuje

Krajský  soud  v Ústí  nad  Labem

,iď'-í  y-,

i



E/1276/D1/MJP/04

D o d a t e k  ě. I

ke smlouvě  o pronájmu  pozemků  a reklamních  ploch  č. 1125/MJP/04  ze dne  27. I0.  2004
uzavřené  mezi

l. Pronajímatel: Havířov,  statutární  město

zastoupené  xxxxxxxxxx,

náměstkem  primátorky  pro ekonomiku  a správu  majetku

se sídlem  Havířov-Město,  ul. Svornosti2

IC:  OO 29 74 88

bankovní  spojení:  Česká  spořitelna,  a.s. Karviná,  pob.  Havířov

č, úČtu: 19-1721604319/0800
nezapsaný  v obchodnlm  rejstříku

a

2, Nájemce  : RENGL,  s.r.o.
zastoupená  xxxxxxxxxx,  jednatelem  společnosti

se sídlem  Liberec,  ul. Kozinova  1073/1  1

IČ: :2:5 42 oi 60

bankovní  spojení:  Komerční  banka  Liberec

č. účtu: 196257350257/0100
zapsaný  v obchodnfm  rejstříku  vedeném  u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíí  C, v1ožka17005

Dne  27. l0.  2004  uzavřel  pronajímatel  s nájemcem  smlouvu  č. 1125/MJP/04  o nájmu  pozemků  a

reklamních  ploch,  na základě  které  byly  nájemci  přenechány  do užívání  části pozemků  v h.ú,
Bludovice  parc. č. 2538/2,  464/l03,  202/1,  257/1,  2996/6,  202/12,  524/1,  273, 464/62  a v b.ú.

Havířov-město  parc.  č. 1159,  563, 703, 763, 2312, 803, 539, 2112 za účelem  umístění  18 kusů
reklamních  panelů.

Na základě  usnesení  Rady  města  Havířova  ze dne l. 12. 2004, usn.č, 3166/57/04,  bod 1. a 2. a
usnesenf  ze dne 2. 2. 2005,  usn. č. 3380/61/05,  bod II. se smlouva  č. 1125/MJP/04  měnf  v odst.

L, II.,  IV.,  V.,VI.  a VIII.  t a k t o :

I.

úvod

- upravuje  se znění  tohoto  ustanovení  z důvodu  doplnění  dalších  pozemků  a vitrfn  urČených

k nájmu

l,  Pronajímatel  je vlastníkem  níže uvedených  pozemků,  zapsaných  u Katastrálnfho  úřadu  pro

Moravskoslezský  kraj,  katastrální  pracoviště  Havířov  na LV  č. lOOOl pro  obec Havířov.

Jedná se o tyto  pozemky:

a) k.ú. Bludovice  parc. č, 2538/2,  464/103,  202/1,  257/1,  2996/6,  202/12,  524/1,

parc, 273, 464/62

Strana 5 (celkem 20)



b.ú, Havfřov-město  parc. 1159,  563, 703, 763, 23]2,  803, 539,  2112

Na  uvedených  pozemcích  bude umístěno  18 ks reklamnfch  panelů,  s nimiž  je oprávněn

nakládat  nájemce.
-2-

b) k.ú. Bludovice

k,ú. Havířov-město

parc. č. 202/1,  113/4

parc. č. 2128,  1361,  468

k.ú. Prostřední  Suchá  parc. Č, 1319/1

k.ú, Šumbark  parc.  č. 1374/80,  944/529

Na uvedených  pozemcích  bude umístěno  a vyměněno  8 ks stávajících  plakátovacích

ploch,  s nimiž  je  oprávněn  nakládat  nájemce.

2. Pronajímate]  je  v]astníkem  5 kusů vitďn  nacházejících  se v podchodu  obytného  domu  na

Nám.  Republiky,  Havířov-Město.

II.

Předmět  a účel  nájmu

- upravuje  se znění  bodu l. z důvodu  doplnění  dalších  pozemků  a vitrfn  určených  k nájmu

l. Pronajímateí  přenechává  nájemci  do užívání  části pozemků  uvedených  v odst.  I., bodu I.,

včetně  l]  stávajfcích  plakátovacích  ploch,  které  jsou  na nich  umístěny.  Pronajímané  části

pozemků  dle odst. I., bodu  l,  písm.  a) jsou  zakresleny  na katastrálních  mapách

s vyznačerím  umístění  plakátovacích  ploch  a jako  pří]oha  č. 5 tvoří  nedílnou  součást

smlouvy  č. l 125/MJP/04,  Pronajímané  části  pozemků  odst. I., bodu l, písm.  b) jsou

zakresleny  na katastrálnfch  mapách  s vyznačením  umístění  plakátovacích  ploch  a jako

příloha  č. 9 tvoří  nedílnou  součást  tohoto  dodatku  č. 1.

Pronajímatel  přenechává  nájemci  do užívání  5 kusů  vitrfn  nacházejfcfch  se v podchodu

obytného  domu  na Nám.  Republiky,  Havířov-Město  za účelem  využití  plakátovacích

ploch.

Nájemce  takto  specifikovaný  předmět  nájmu  přejímá  do své dispozice.

IV.

Nájemné

- upřesňuje  se znění  bodu  1.

l, Nájemné  se sjednává  ve výši  100,-  Kč/l  plakátovací  plocha/rok.  V případě  pronajatých

vitrín,  se pro výpočet  nájemného  rozumí  I kus vitrfny  =  l plakátovacf  plocha,

V.

Práva  a povinnosti  pronajímatele

- upravuje  se zněnf  bodu 1. z důvodu  rozšíření  předmětu  nájmu
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1. Pronajímatel  přenechává  pozemky  a na nich  již  umfstěné  plakátovací  plochy  a vitríny,

dle odst. I., bodu 1. dodatku  č. l do nájmu  ve stavu  způsobilém  ke sjednanému  účelu,

VI.

Práva  a povinnosti  nájemce

- upravuje  se znění  bodu 1,, 3, a 10.  z důvodu  rozšíření  předmětu  nájmu

l,  Nájemce  se zavazuje  odstranit  a nahradit  3 ks plakátovacích  ploch  uvedených  v příloze  Č.

2 smlouvy  č, l 125/MJP/04  a 8 ks plakátovacích  ploch  uvedených  v příloze  č. 9 dodatku

č. 1, Pronajímatel  uděluje  nájemci  výslovný  souhlas  s odstraněnfm  a likvidací  těchto
plakátovacích  ploch.

3. Termíny  dokončení  jednotlivých  etap činnosff  uvedených  v odst.  VI.,  bodu  l.  a 2. (tzv.

harmonogram  realizace)  jsou  uvedeny  v případě  odst. I., bodu 1., písm.  a) v příloze  č, 6

smlouvy  č. l 125/MJP/04  a v přfpadě  odst. I., bodu l.,  písm.  b) v příloze  Č. lO dodatku  Č. 1.

10. Nájemce  se zavazuje  poskytovat  zvýhodněné  podmínky  výlepů  plakátů  takto:
a) příspěvkové  organizace  pronajímatele

*  70%  sleva  na výlep  plakátů  po dobu  prvních  12 měsíců  ode dne účinnosti  dodatku
č. I

@ následně  50%  sleva  na výlep  plakátů  po dobu dalších  24 měsfců  trvání  dodatku  č.
1

@ následně  30%  sleva  pro zbývající  období  trvání  smlouvy.

Tyto  slevy  se netýkajf  speciálních  služeb  jako,  např. fotodokumentace,  speciální
umfstění  plakátů,  apod.

b) nestátnf  neziskové  organizace:

*  výlep  plakátů  za l,-  Kč

VII.

Závěreěná  ustanovení

- upravuje  se znění  bodu  3.

3. Dodatek  č. 1 je  uzavřen  v souladu  s usneseriím  Rady  města  Havířova  č. 3166/57/04,  bod l.
a 2, ze dne 1. 12. 2004  a usnesenfm  č, 3380/61/05,  bod II, ze dne 2. 2, 2005.
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Všechna  zbývajícf  ustanovenf  smlouvy  Č, 1125/MJP/94,,o  nájmu pozemků  a reklamních  ploch

v k.ú. Bludovice,  Havířov-město,  Prostřední  Suchá a Sumbark  nejsou  tímto  dodatkem  č. 1

dotčena  a zůstávají  beze změny.

Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a účinnosti  dnem

1.3, 2005.

Dodatek  je vyhotoven  ve čtyřech  vyhotoveních,  přičemž  každá  ze smluvních  stran obdrží  po

dvou  vyhotoveních.

Smluvní  strany prohlašují,  že si tento dodatek  před jeho podpisem  přečetly,  souhlasí  s jeho

obsahem,  což potvrzujf  svými  podpisy,

Přílohy:
9. Seznam  plakátovacích  ploch

lO. Harmonogram  realizace

V Havířově  dne 17.2.2005 V Havířově  dne 22.2,2005

Pronajímatel: Nájemce:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

náměstek  primátorky  pro ekonomiku

a správu  majetku

XXXXXXXXXX

jednatel  společnosti
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Předpokládaíoý  časový  haímonogram

Předání Návrhu
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E/656/D2/OSRM/05

D o d a t e k  ě. 2
ke sm}ouvě  o pronájmu  pozemků  a reklamnfch  ploch  zn.1125/MJP/04  ze dne  27.10.2004

čl.I,

Účastnfci  smlouvy

Pronajímatel:  statutární  město  Havířov

zastoupený  xxxxxxxxxx,

náměstkem  primátorky  pro ekonomiku  a správu  majetku

sí,dlo: Havířov-Město,  Svornosti  86/2

IC:  OO 29 74 88

Nájemce: RENGL,s.r.o.

zastoupená  xxxxxxxxxx,  jednatelem

sídlo:  Liberec,  Kozinova1073/11

IC: 25 42 0I 6o

A.

Identifikace  původní  smlouvy

Dne 27. l0,  2004  uzavřel  pronajímatel  s nájemce  smlouvu,  kterou  mu pronajal  části  pozemků  na

území  města  Havířova,  na nich nájemce  umístil  plakátovací  plochy,  Dodatkem  č. I byl předmět

smlouvy  rozšířen  o dalšf  plakátovací  plochy.

Plakátovací  plochy  nebyly  nikdy  zaměřovány.  Při ohlášení  výměny  plakátovacích  ploch  bylo

zjištěno,  že tyto  jsou  umístěny  na jiných  pozemcích,  než které  jsou  předmětem  nájmu.

B.

Změna  smlouvy

Na základě  zjištěnf,  že plakátovacf  plocha  na ul,Dělnické  je umístěna  na pozemku  parc,Č. 2130/1,

nikoliv  na poz.parc.č.2128  a plakátovací  plocha  na ul.M,Pujmanové  je umístěna.  na poz.parc.č.

944/530,  nikoli'v  na parc.č.  944j529,  vypouští  ze z nájmu  poz.parc.č.  2128 v k.ú.  Havířov-

mesto  a parc.c.  944/529  v k.ú.  Sumbark  a mění se čl.I.,  odst. l, písm. b) smlouvy  , ve znění

dodatku  č. 1 takto:

I.

Úvod

1.

a) -  beze změn

b)  k.ú. Bludovice

k.ú. Havířov-město

k.ú. Prostřední  Suchá

k.ú, Šumbark

2. -  beze změn

parc.č.  202/1,  l13/4

parc.č.  2130/1,  1361,  468

parc.č.  1319/1

parc. č.1374/80.  944/530
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C,

Závěrečná  ujednání

l.  Ostatní  ujednání  smlouvy  o pronájmu  pozemků  a rekJamnfch  ploch  ve zněnf  dodatku  Č. 1

Se nemění,

2. Tento  dodatek  č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  2

vyhotovení.

3, Obě smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že s obsahem  dodatku  č, 2 souhlasí,  což potwzují

podpisem  oprávněných  zástupců.

4. Obsah dodatku  Č, 2 schválila  Rada  města  Havfřova  dne 29. 6. 2005,  č.usn.4042/72/05.

5, Dodatek  č,2 nabude  platnosti  i účinnosti  podpisem  obou stran,  Ke  dni  účinnosti  dodatku

č. 2 zaniká  nájemní  vztah  nájemce  k poz.parc.č.  2128  v k.ú.  Havířov-město  a poz,parc.  Č.

944/529 v b.ú.- šumbark a vznikne nájemní vztah k pozemkům, které je nahrazují, t,3,
k parc.č.2130/1  v k.ú.  Havířov-město  a k parc,č,  944/530  v b.ú, Sumbark.

V Havířově,  dne 11.7.2005

za  pronajímatele:

V Liberci,  dne 3.8.2005

za nájemce:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

náměstek  primátorky

pro ekonomiku  a správu  majetku

jednatel
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E/126  /D3/OSRM/06

D o d a t e k  č. 3
ke smlouvě  o pronájmu  pozemků  a reklamnfch  ploch  zn.1125/M,n'/04  ze dne  27.10,2004

Pronajímatel:  Havířov,  statutární  město
zastoupený  xxxxxxxxxx,  '
náměstkem  primátorky  pro ekonomiku  a správu majetku
sí,dlo: Havířov-Město,  Svornosti  86/2
IC: OO 29 74 88

Nájemce: RENGL,s.r.o.

zastoupená  xxxxxxxxxx,  jednatelem

s3d1o: Liberec, Kozinova 1073/11
IC: 25 42 0I 60

A.
Identifikace  původní  smlouvy

Dne 27, l0.  2004 uzavřel  pronajímatel  s nájemce  smlouvu,  kterou  mu pronajal  části pozemků  na
území města Havířova,  na nich nájemce  umístil  plakátovací  plochy.  Dodatkem  č, l byl předmět
smlouvy  rozšířen  o další  plakátovací  pl'ochy a Dodatkem  Č. 2 došlo k upřesnění  parcelnfch  čfsel
pozemků,  na nichž  jsou  plakátovací  plochy  umístěny.
Usnesením  Rady města Havířova  Č. 4985/88/06  ze dne 22.2.2006  byl pronájem  rozšířen  o dalších
5pozemků.

B,

Změna smlouvy

V důsledku  rozšíření  pronájmu  plakátovacích  ploch o další pozemky  a plochy  se smlouva  o ná-
jmu pozemků  a reklamních  ploch  mění v odst,I  t a k t o :

I.

Úvod

l.Pronajímatel  je vlastníkem  níže uvedených  pozemků,  zapsaných  u Katastrálního  ůřadu pro  Mo-
ravskoslezský  kraj, katastrální  pracoviště  Havířov  na LV  č. lOOOl pro obec Havířov.
Jedná se o tyto  pozemky:

a) h.ú. Bludovice: parc, č. 2538/2,  464/103,  202/1,  257/1,  2996/6,  202/12,  524/1,
parc.č, 273, 464/62,  113/4,  203/39
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b) k.ú.  Havířov-město  parc,Č. 2130/1,  1361,  468, 1159,  563, 703,  763,  23l2,  803, 539,
parc,č.  21I2,  4013,  1059/1,  3726/1

c) k.ú. Prostřední  Suchá  parc,č.  1319/1
d) k.ú. šumbark  parc. č. 1374/80.  944/530,  1/1
Na uvedených  pozemcích  bude  umístěno  celkem  36 kusů  reklamních  píoch.  Z uvedeného  počtu
bude 16 reklamních  ploch  vyměněno  za nové.

C.

Závěrečná  ujednání

l,  Ostatní  ujednání  smlouvy  o pronájmu  pozemků  a reklamnfch  ploch  ve znění  dodatku  č. 1
a dodatku  č, 2 se nemění.

2. Tento  dodatek  č. 3 je  sepsán ve 4 vyhotovenfch,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  2
vyhotoverí,

3, Obě smluvní  strany  shodně  prohlašujf,  že s obsahem  dodatku  č. 3 souhlasí,  což  potvrzujf
podpisem  oprávněných  zástupců.

4 . Obsah  dodatku  č. 3 schválila  Rada  města  Havfřova  dne 22. 2. 2006,  č,usn.4985/88/06.
5. Dodatek  č.3 nabude  platnosti  i účinnosti  podpisem  obou  stran.

V Havířově,  dne 2,3,2006
za pronajímatele:

V Liberci,  dne 1.4,2006
za nájemce:

XXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

náměstek  primátorky

pro ekonomiku  a správu  majetku

XXXXXXXXXX

jednatel
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49/D4/OSRM/07

D o d a t e k  č. 4
ke smlouvě  o pronájmu  pozemků  a reklamních  ploch  zn.1125/MJP/04  ze dne  27.10.2004

Pronajímatel:  statutární  město  Havířov

zastoupeno  xxxxxxxxxx,

náměstkem  primátora  pro ekonomiku  a správu  majetku

sídlo:  Havířov-Město,  Svornosti  86/2

IČ:  OO 29 74 88

Nájemce: RENGL,s.r.o.

zastoupená  xxxxxxxxxx,  jednatelem

sídlo:  Liberec,  Kozinova  1073/11

IČ:  25 42 0l  60

A.

Identifikace  původní  smlouvy

Dne  27. 10. 2004 uzavřel  pronajímatel  s nájemce  smlouvu,  kterou  mu pronajal  části  pozemků.na

území  města  Havířova,  na nich nájemce  umfstil  plakátovací  plochy.  Dodatkem  Č. l byl předmět

smlouvy  rozšířen  o další  plakátovací  plochy  a 5 vitrín  na Náměstí  Republiky,  Dodatkem  č. 2 do-

šlo k upřesnění  parcelních  čísel pozemků,  na nichž  jsou  plakátovací  plochy  umístěny.  Dodatkem

č.3 byl pronájem  rozšířen  o dalšfch  5 pozemků.

Usnesením Rady města Havířova č. 46/:7/07 ze dne 7. 2. 2007 bylo schváleno omezení proná-
jmu  o 2 vitríny  na Náměstí  Republiky  v Havířově  -  Městě.  Jedná  se o dva  sloupy  v prostoru  bý-

valé  úřední  desky,  v podchodu  u vchodu  do obytného  domu  č.p. 74,

B,

Změna  smlouvy

V důsledku  omezení  pronájmu  plakátovacích  ploch  o 2 vitríny,  umístěné  na Náměstf  Republiky,

se smlouva  o nájmu  pozemků  a reklamrrích  ploch  mění  v odst.II.,  bod l t a k t o :

II.

Předmět  a účel nájmu

1. Pronajímatel  přenechává  nájemci  do užfvárií  části pozemků  uvedených  v odst. I. bodu 1

včetně  15 stávajfcích  plakátovacích  ploch,  které  jsou  na nich  umístěny.  Pronajímané  části

pozemků  dle  odst,I,  bodu  I písm.a)  jsou  zakresleny  na  katastrálních  mapách

s vyznačením  umístění  plakátovacích  ploch  a jako  příloha  č, 5 tvoří  nedílnou  součást
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smlouvy  1 125/MJP/04.  Pronajímané  Části pozemků,  uvedených  v odst. I, bodu 1,písm.b)

jsou  zakresIeny  na katastráliiích  mapách  s vyznačením  umístění  plakátovacích  ploch  a ja-

ko příloha  č. 9 jsou  nedílnou  součástí  smIouvy.

Pronajímatel  přenechává  nájemci  do užívání  3 ks vitrín  umístěných  v podchodu  na zdi

obytného  domu  č.p. 74, za účelem  využití  jako  plakátovací  plochy.

C.

Závěrečná  ujednání

6. Ostatní  ujednánf  smlouvy  o pronájmu  pozemků  a reklamních  ploch  ve znění  dodatku  č. 1,

dodatku  č. 2 a dodatku  č. 3 se nemění.

7. Tento  dodatek  č. 4 je  sepsán ve 4 vyhotoverích,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  2

vyhotovení,

8. Obě smluvní  strany  shodně  prohlašujf,  že s obsahem  dodatku  č. 4 souhlasí,  což potvrzujf

podpisem  oprávněných  zástupců.

4, Dodatek  č.4 nabude  platnosti  i účinnosti  poďpisem  obou  stran,

V Havířově,  dne 16.2.2007

za pronajímatele:

V  Liberci,  dne 23.2.2007

za nájemce:

xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

náměstek  primátora

pro ekonomiku  a správu  majetku

jednatel
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803 /D5/OSM/09

DODATEK  č. 5

k nájemní  srnlouvě  č. E/1233/MJP/03  ze dne 22.10,2003

Pronajímatel  : statutární  město  Havířov,

zastoupeno  na základě  pověření  RMH  ze dne 25.3.2009,  usn.č.3268/48/09

xxxxxxxxxx,  vedoucí  pdboru  správy  majetku

Sídlo:  Svornosti  86/2,  Havfřov-Město

IČ:  00297488

DIČ : CZ00297  488

bankovní  spojerď:Česká  spořitelna  a.s,, centrálaPraha

č.účtu  : 19-1721604319/0800,  plátce  DPH

VS : 5600000161

Nájemce RENGL,  s.r.o,.

zast. xxxxxxxxxx,  jednatelem

sídlo  : Liberec  14,  R,.uprechtice,  Zákopnická  354,  PSČ :460 14

IČ :254  20 160, DIC  : CZ25420160

A.

Specifikace  původní  smlouvy

1. Pronajímateluzavřelsnájemcemdne27.l0.2004smlouvuonájmupozemkůnaúzemí

města  Havířova,  na kterých  jsou  umístěny  plakátovacf  plochy.

2. Dne22.2.2005  bylaDodatkemč.1zn.E/l276/D1/MJP/04bylupravenpředmětnájmu.

3. Dne  3.8.2005  Dodatkem  č. 2,  zn, E/656/D2/OSRM/04  došlo  k upřesnění  parcelních  čísel,

4 , Dne 1.4,2006  Dodatkem  č.3,  zn. E/126/D3/OSRM/06  byl  pronájem  rozšířen  o dalších  5

pozemků.

5. Dne  23.2,2007  Dodatkem  č.4, zn, D4/OSRM/07  byl upraven  předmět  a účel nájmu.

6. Výše  nájemného  byla  sjednána  v celkové  výši IOO,- Kč/l  plakátovací  plocha/l  rok

bez DPH.

7. Pronajímatel se rozhodl podle e156 odst. 4 zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané
hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů,  že u nájmů  nemovitostí  jiným  plátcům,  se bude

pro úČely uskuteČňovárí  jejich  ekonomických  činností  uplatňovat  daň z přidané

hodnoty a pronajímatel se tak vzdává osvobození podle fl 51 odst. 1 písm. e) zákona.
8. Pronajfmatel  se stává  plátcem  daně podle  e) 94 zákona  č. 235/2004  Sb. ode dne

1.4. 2009  a s účinností  od 1. 4, 2009  se vzdává  nároku  na osvobození  od DPH.

B.

Změna  smlouvy

V souvislosti  s uplatnění  DPH  od 1.4.2009  se mění  čl. IV. o výši  a splatnosti

nájemného:
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IV.

Výše  a sp]atnost  nájemného

Nájemné  činí  : 31 ks x lOO,- Kč  =  3.100,-  Kč/rok

1. Nájemné  za rok  2009  se s účinností  od 1.4.2009  zvyšuje  o DPH,  za duben  až 31.12.  2009

činí  DPH  celkem  442,- Kč,  nájemné  za rok  2009  ve výši  3.100,-  Kč,  celkem  3.542,-  Kč
je splatné  do 30.7.2009.

Nájemné  na další za roky  ve výši  3,100,-  Kč  + 589,-  Kč  (DPH  ), tj. 3.689,-  Kč  celkem,  je

splatné  do 30,7.  kalendářního  roku.

Do 15, dnů ode dne zapfacení  nájemného  vystaví  a odešle  pronajímateI  nájemci  daňový

doklad.

2. V  případě úpravy  výše  nájemného  vdůsledku  změny  cenových  předpisů,  nebo

rozhodnutí  orgánů  pronajímatele  se nájemce  zavazuje  přistoupit  na  změnu  výše
nájemného.

C.

Závěreěná  ustanovení

1. Tento  dodatek  k nájemní  smlouvě  nabývá  platnosti  a účinnosti  podpisem  smluvnďch  stran

2. Ostatní  ustanovení  nájemní  smlouvy  zůstávají  nezměněna.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že obsah dodatku  nájemní  smlouvy  je svobodným  projevem  je-

jich  vlastní  vůle,  Dodatek  Č.5, nájemní  smlouvy  byl  sepsán 've Čtyřech  vyhotoveních,  při-

čemž  každá  ze smluvních  stran obdrží  po dvou  vyhotoveních.

V Havířově  dne 16.6.2009 V Havířově  dne 2.7.2009

Za pronajímatele: Nájemce:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

vedoucí  odboru  správy  majetku
XXXXXXXXXX
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1934  /D6/OSM/2011

DODATH,K  č. 6

k nájemní  smlouvě  č. E/1125/MJP/04  ze dne 27.10,2004

Pronajímatel  : statutární  město  Havířov,

zastoupeno  xxxxxxxxxx,

náměstek  primátora  pro ekonomiku  a správu  majetku

S8d1o: Svornosti 86/2, Havířov-Město
IC:  00297488

DIČ  : CZ00297488

bankovní  spojení:Česlcá  spořitelna  a.s., centrála  Praha

č.účtu  : 19-1721604319/0800,  plátce  DPH

VS : 5600000161

Nájemce RENGL,  s.r.o..

zast. xxxxxxxxxx,  jednatelem

sídlo  :Liberecl4,Ruprechtice,Zákopnická354,PSČ  :460 14

íc  :254  20 160,  DIČ : CZ25420160

A.

Specifikace  původní  smIouvy

6. Pronajímateluzavřelsnájemcemdne27.lO.2004smIouvuonájmupozemkůnaúzerní

města  Havířova,  na kterých  nájemce  umístil  plakátovací  plochy.

7. Dne  22.2.2005  byl  Dodatkem  Č.I zn. E/1276/D1/MJP/04  upraven  předmět  nájmu.

8. Dne3,8,2005bylaDodatkemč.2,zn.E/656/D2/OSRM/05upřesněnaparcelníČíslapro-

najatých  pozemků.

9. Dne 1.4.2006  byl  Dodatkem  č.3,  zn. E/126/D3/OSRM/06  pronájem  rozšířen  o dalších  5

pozemků,

lO, Dne  23.2.2007,  Dodatkem  č.4, zn, D4/OSRM/07  byl upraven  předmět  a účel  nájmu,

l1,  Dne  2.7.2009  byla  Dodatkem  č, 5, zn. 803/D5/OSM/09  v souvislosti  s uplatněním  DPH

změněna  výše  a splatnost  nájemného,

7. Výše  nájemného  byla  sjednána  v celkové  výši lOO,- Kč/l  plakátovací  plocha/l  rok

bez DPH.

B.

Změna  smlouvy

l.Nájemce  požádal o změnu  nájemní  smlouvy,  spoČívající  v přemfstění  níže uvedených  plakáto-

vacích  ploch:

a)plakátovací  plocha  v lokalitě  Jungmannova  x Evžena  Rošického  -  parc.č,  563, b,ú.

Havířov-město,  plocha  demontována  a přemístěna  na lokalitu  Národní  třída  x Evžena

Rošického  (trafika),  na parc.č.  563, k.ú. Havířov  -  město

b) plakátovací  plocha  v lokalitě  Na  Nábřeží  x Bludovická  -  parc.č.  703, k.ú.  Havířov  -
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město,  plocha  demontována  a přemístěna  na lokalitu  Na  Nábřeží  (zastávka  MHD),  na

parc.č.  754, k.ú.  Havířov  -  město.

2.Usnesením  Rady  města Havfřova  ze dne 7.12.2011  č.usn, 1580/28RM/2011  bylo  žádosti  ná-

jemce  vyhověno.  V důsledku  této  změny  se čl. I. smlouvy  o nájmu  pozemku  mění  takto:

čl.I

Úvod

Pronajímatel  je  vlastníkem  níže uvedených  pozemků,  zapsaných  u Katastrálního  úřadu  pro Mo-

ravskoslezský  kraj,  katastrální  pracoviště  Havířov  na LV  lOOOI pro obec  Havířov:

a)

b)

k.ú.Bludovice:

k.ú. Havířov-město:

k.ú. Prostřední  Suchá:

k.ú. Šumbark:

pozemky  parc.č, 2538/2,  464/103,  202/1,  257/1, 2996/6

202/12,  524/1,  273, 464/62,  l13/4,  203/39

pozemky  parc. č, 2130/1,  1361,  468, 1159,  563,  754, 763, 2312,

803, 539, 2112,  4013,  1059/1  3726/1

parc.č.  1319/1

parc,č,  1374/80,944/530,  l/1

Na uvedených  pozemcíchje  umístěno  31 kusů reklamních  ploch.  Z uvedeného  počtu  budou 2

vyměněny  za nové,

Změnu  umístění  plakátovací  plochy  na pozemku  563 a 754 v kat.úz.Havířov-město  zakreslí  ná-

jemce  do přílohy  č.2,  č. 4 a přílohy  č.5-kata1ogový  list  č.12  a č. 15.

C.

ZávěreČná  ustanovenÍ

4. Tento  dodatek  č,6 k nájemní  smlouvě  nabývá  platnosti  a účinnosti  podpisem  smluvnfch

stran .

5. Ostatní  ustanovenf  nájemnf  smlouvy  zůstávajf  nezměněna.

6. Smluvní  strany  prohlašují,  že obsah  dodatku  nájemní  smlouvy  je  jim  jasný  a srozumitelný

a je projevem  jejich  vůle.  Dodatek  č.6. nájemnf  smlouvy  byl  sepsán ve čtyřech  vyhotove-

ních,  přiČemž  každá  ze smluvních  stran obdržf  po dvou  vyhotoveních.

7, Záměr  pronájmu  byl  zveřejněn  na úřednf  desce statutárnfho  města  Havířova  v souladu

s ustanovením % 39 zák. č, 128/2000 sbl,  o obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,  v době od 16. 11.2011  do 2.12.2011.

8. Konstrukce  plakátovací  plochy  bude umístěna  ve vzdálenosti  min.  I m od obruby  chod-

nfku.

9. V případě  kolize  s investičními  akcemi  města bude plakátovací  plocha  odstraněna  na ná-

klady  žadatele.

V Havířově  dne 8,12,2011 VHavířovědne  8.12,2011

Za pronajfmatele: Nájemce:

xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

náměstek  primátora

pro ekonomiku  a správu  majetku

xxxxxxxxxx
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1ll  /D7/OSM/2013

DODATEK  č. 7

k nájemní  smlouvě  č. E/1125/MJP/04  ze dne 27.10.2004

Pronajímatel statutární  město  Havířov,

zastoupeno  xxxxxxxxxx,

náměstek  primátora  pro ekonomiku  a správu  majetku

Sídlo:  Svornosti  86/2,  Havířov-Město

IČ:  00297488

DIČ  : CZ00297488

bankovní  spojení:Českáspořitelnaa,s,, centrálaPraha

č,účtu  :19-l721604319/0800,  plátceDPH

VS :5600000161

Nájemce RENGL,  s.r.o..

zast. xxxxxxxxxx,  jednatelem

sídlo  : Liberec  14, Ruprechtice,  Zákopnická  354, PSČ :460 14

IC :254  20 160,  DIČ : CZ25420160

A.

Specifikace  původní  smlouvy

12. Pronajímatel  uzavřel  s nájemcem  dne 27.10.2004  smlouvu  o nájmu  pozemků  na území

města  Havířova,  na kterých  nájemce  umístil  plakátovacf  plochy,

13. Dne 22,2,2005  byl Dodatkem  č.l  zn, E/1276/D1/MJP/04  upraven  předmět  nájmu,

14. Dne  3.8,2005  byla  Dodatkem  č. 2,  zn, E/656/D2/OSRM/05  upřesněna  parcelní  čísla  pro-

najatých  pozemků,

15 , Dne 1.4.2006  byl  Dodatkem  č.3,  zn. E/126/D3/OSRM/06  pronájem  rozšfřen  o dalších  5

pozemků.

16 . Dne  23.2.2007,  Dodatkem  č,4, zn. D4/OSRM/07  byl  upraven  předmět  a úČel nájmu.

17 . Dne  2.7.2009  byla  Dodatkem  č. 5, zn. 803/D5/OSM/09  v souvislosti  s uplatněním  DPH

změněna  výše  a splatnost  nájemného.

18 . Dne 13.12.2011  Dodatkem  č.6, zn. 1934/D6/OSM/201  ldošlo  k demontování  a přemístění

dvou  plakátovacích  ploch  na jiné  lokality.

B.

Změna  smlouvy

I,Statutárnf  město  Havířov,  zast, odborem  investiční  výstavby  připravuje  k realizaci  stavbu  :

,, 9055  Náměstí  T,G.Masaryka,,.  Stavba  bude  rovněž  realizovaná  na pozemku  parc.č,  l/l,  k.ú,

Sumbark,  na kterém  má společnost  RENGL  s.r,o, pronajatý  reklamní  panel.  Tento  reklamní  panel

zůstal  stávajfcí,  společnost  na něm provádí  pouze  výlep  a bude odstraněn  v rámci  přípravy  inves-

tiční  stavby.
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2.Usnesením  Rady  města  Havířova  ze dne 6.2.2013,  č.usn, 3490/51RM/2013  došlo  kukončení

pronájmu  části pozemku  parc.č.  1/1, k.ú. Šumbark,  dohodou  ke dni  31.3.2013.  V důsledku  této

změny  se čl, I, smlouvy  o nájmu  pozemku  mění  takto:

čí.I

Úvod

Pronajímatel  je vlastníkem  níže uvedených  pozemků,  zapsaných  u Katastrálního  úřadu  pro Mo-

ravskoslezský  kraj,  katastrální  pracoviště  Havfřov  na LV  lOOOl pro  obec  Havířov:

e)

t'»

k.ú.Bludovice:

k.ú. Havfřov-město:

k.ú. Prostřední  Suchá:

k.ú, šumbark:

pozemky  parc.č.  2538/2,  464/103,  202/1,  257/1, 2996/6

202/12,  524/1,  273,  464162, l13/4,  203/39

pozemky  parc. č, 2130/1,  1361,  468, 1159,  563, 754, 763, 2312,

803, 539, 2112,  4013,  1059/1  3726/1

parc.č.  1319/1

parc.Č, 1374/80,944/530

Na uvedených  pozemcích  je  umístěno  30 kusů  reklamních  ploch,

C,

Závěrečná  ustanovení

IO. Tento  dodatek  č.7 k nájemní  smlouvě  nabývá  platnosti  a účinnosti  podpisem  smluvních

stran  .

11. Ostatní  ustanovení  nájemní  smlouvy  zůstávajínezměněna.

12. Smluvní  strany  prohlašují,  že obsah  dodatku  nájemnf  smlotrvy  je  jim  jasný  a srozumitelný

a je projevem  jejich  vůle.  Dodatek  č.7. nájemní  smíouvy  byl  sepsán ve čtyřech  vyhotove-

ních,  přičemž  každá  ze smluvních  stran obdrží  po dvou  vyhotoveních.

13. V případě  kolize  s investičnfmi  akcemi  města budou  plakátovacf  plochy  odstraněny  na

náklady  žadatele.

V Havířově  dne V Havířově  dne 13.3.2013

Za pronajímatele: Nájemce:

xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

náměstek  primátora

pro ekonořniku  a správu  majetku
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687/D8/E0/18

DODATEK  ě. 8

k nájemní  smlouvě  č. E/1125/MJP/04  ze dne 27.10.2004

Pronajímatel:

se sídlem:

zastoupen:

ID datové  schránky:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

variabilní  symbol:

není  zapsán  ve veřejném  rejstříku

(dále  jen,,  proriajímatel"  )

Část A

Smluvní  strany

statutární  město  Havířov

Svornosti  86/2,  736 0I Havířov-Město

xxxxxxxxxx,  náměstkem  primátorky  pro

ekonomiku  a správu  majetku

00297488

CZ00297488,  plátce  DPH

7zhb6tn

Česká  spořitelna  a.s., centrála  v Praze

19-1721604319/0800

5600000161

Nájemce:

se sídlem:

RENGL,  s.r.o.

Zákopnická  354/1  l,  Liberec  XIV-Ruprechtice,

460 14 Liberec

zastoupen:  xxxxxxxxxx,jednatelem

IČO:  25420160

nxč:  CZ25420160

ID  datové  schránky:  aegw8rp

zapsán  v obchodním  rejstříku  vedeném  u Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem,  C 17005

(dále  též,,  nájemce  ")

Část B

Specifikace  původní  smlouvy

1, Pronajímatel  uzavřel  s nájemcem  dne 27.10.2004  smlouvu  o nájmu  pozemků  na území

města  Havířova,  na kterých  nájemce  umístil  plakátovací  plochy.  Následně  došlo  ke

změně  smlouvy  na základě  dodatků:

- Dodatkern  č. 1, zn. E/1276/D1/MJP/04  ze dne 22.2.2005,  byl  upraven  předmět

nájmu,

- Dodatkem  č. 2, zn. E/656/DŽ/OSRM/05  ze dne 3.8.2005,  byla  upřesněna  parcelní

čísla  pronajatých  pozemků,

- Dodatkem  č. 3, zn. E/126/D3/OSRM/06  ze dne 1.4.2006,  byl  pronájem  rozšířen  o

dalších  5 pozemků,

- Dodatkem  č. 4, zn. D4/OSRM/07  ze dne 23.2.2007,  byl  upraven  předmět  a účel

nájmu,

- Dodatkem  č. 5, zn.  803/D5/OSM/09  ze dne 2.7,2009,  byla  vsouvislosti

s uplatněním  DPH  změněna  výše  a splatnost  nájemného,

- Dodatkemč.6,zn.1934/D6/OSM/2011zednel3,12,20!i,došlokdemontovánía

přemístění  dvou  plakátovacích  ploch  na  jiné  lokality,

- Dodatkem  č. 7, zn. Il  1/D7/OSM/2013  dne 13,3.2013,  byl  ukončen  pronájem  části

pozemku  parc.  č. 1/1,  k.ú.  Sumbark,
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(dále  jen,,nájemní  smlouva  vČetně  dodatků").

2, Pronajímatel  dne 23,11.2017  vypověděl  nájemci  nájem  založený  nájemní  smlouvou

včetně  dodatků  s tím, že výpovědní  doba  je dvanáctiměsíční  a počíná  běžet  prvním

dnem  měsíce  následujícího  po doručení  této  výpovědi  (dále  jen,,výpověd'  z nájmu"),

Výpověd'znájmu  bylanájemcidoručenadne29.1l.2017,

Část C
Zrušení  výpovědi

1 , Nájemcedne29.6.2018požádal,abyvnájmubylopokraČováno.

2 . Usnesením  Rady  města  Havířova  ze dne 29.8.2018,  č.usn.  4851/93RM/2018  došlo  ke

zrušení  výpovědi  z nájmu.  -

3. Pronajímatel  výpověd'  z nájmu  ruší a bere  ji  vůči  nájemci  zpět,  Nájemce  se znišením

zpětvzetfm  výpov;ědi  souhlasL

4, Pronajímatelanájemcesedohodli,ženájemnívztahnezanikákedni30.11.2018.

5. Pronajímatel  a nájemce  se dohodli,  že i po  30.11.2018  nájemní  vztah  trvá a

v nájemním  vztahu  a v  nájemní  smlouvě  včetně  dodatků  bude  pokračováno.

Část D

Změna  smlouvy

1. Nájemce  dne 29.6.2018  navrhl  navýšerff  nájemného  za umístěnf  každé  plakátovací

plochy  z částky  100,OO Kč  ročně  + DPH  na Částku 1.OOO,OO Kč ročně  + DPH  a to

zpětné  od 1.1.2018.

2. Rada města  Havířova  dne 29.8.2018,  usnesením  číslo 4851/93RM/2018  schválila

zvýšenf  nájemného  za umístění  plakátovací  plochy  od 1,1.2018  na částku  ve výši

I,OOO,OO Kč/l  kus  plakátovací  plocha/rok  + DPH.

3, V důsledku  navýšení  nájemného  se smluvní  strany  dohodly  na změně nájemní

smlouvy  včetně  dodatků  a na novém  znění  Článku  IV,  Výše  a splatnost  nájemného

taktO:

IV.

Výše  a splatnost  nájemného

l. Nájemné  se sjednává  od 1.1.2018  ve výši  1.OOO,OO Kč/l  kus  plakátovací  plocha/rok  +

DPH  vplatné  výši. Při současném  počtu  30 kusů plakátovacích  ploch  úhrada

nájemného  činí  celkem  30 000,OO Kč/rok  + DPH  v platné  výši.

2. Smluvní  strany  konstatují,  že k 31,7.2018  nájemce  uhradil  nájemné  ve výši3.000  Kč  +

DPH  630,00  Kč,  tj. celkem  3.630,00  Kč. Nájemce  se zavazuje,  že rozdfl  v nájemném

za rok  2018 ve výši  27.000,00  Kč  + DPH  5.670,00  Kč,  celkem  32,670,00  Kč  uhradí

v termínu  do 15 dnů oďe dne uzavření  tohoto  dodatku,  V  případě,  že nájemce  rozdíl

v nájemném  neuhradí  řádně  a včas,  je pronajímatel  oprávněn  tuto  smlouvu  vypovědět

s tříměsíční  výpovědní  lhůtou.  Výpovědní  Ihůta  počíná  běžet  prvním  dnem  měsíce

následujícím  po měsíci,  ve kterém  byla  nájemci  doručena  výpověd',

3. Nájemné  na další  roky  trvání  nájemní  smlouvy  je splatné  vždy  k 31.7, kalendářního

roku.

4, Do 15 dnů  ode dne zaplacení  nájemného  vystaví  a odešle  pronajímatel  nájemci  daňový

doklad.
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5. Vpřípadě  úpravy  výše  nájemného  vdůsledku  změny  cenových  předpisů,  nebo

rozhodnutí  orgánů  pronajímatele  se nájemce  zavazuje  přistoupit  na změnu  výše

nájemného,

Část E
Závěrečná  ustanovení

l. Ostatní  ustanovení  nájemní  smlouvy  včetně  dodatků  zůstávají  nezměněna.

2. Smluvní  strany  se dohodly,  že v případě  kolize  s investičními  akcemi  pronajímatele  budou

plakátovací  plochy  odstraněny  na náklady  nájemce,

3. Nájemce  bere na vědomí,  že tento  dodatek  č, 8, nájemtff  smlouva  včetně  dodatků  budou

vedeny  v evidenci  smluv  Magistrátu  města  Havířova.  Nájemce  prohlašuje,  že skutečnosti

uvedené  v dodatcích  a nájemní  smlouvě  včetně  dodatků  nepovažuje  za obchodnď  tajemství

a uděluje  svolení  k  jejich  užití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv  dalších  podmínek.

4. Tento  dodatek  č. 8, nájemní  smlouva  včetně  dodatků  či dohody  o ukončení  tohoto

smluvního  vztahu budou uveřejněny  vRegistru  smluv  na https://smlouvv.gov.cz/.
Pronajímatel  zajistí  zveřejnění  dodatku  č. 8 a nájemní  smlouvy  včetně  dodatků  v Registru

smluv  do 15 dnů  od uzavřeníI  tohoto  dodatku  č. 8.

5. Tento dodatek  č. 8 nabývá  platnosti  dnem jeho podpisu  smluvní  stranou,  která  ho

podepisuje  jako  druhá  v pořadf,  tj. dnem  uzavření.  Učinnosti  tento  dodatek  č. 8 nabývá

dnem  zveřejnění  v Registni  smluv.

6. Smluvní  strany  prohlašují,  že obsah  dodatku  č. 8 je  jim  jasný  a srozumitelný  a je  projevem

jejich  vůle.  Dodatek  č. 8 byl  sepsán  ve čtyřech  vyhotoveních,  přičemž  každá  ze smluvnďch

stran  obdrží  po dvou  vyhotoveních.

Havířov  dne 5.9.2018 Liberec  dne17.9.2018

Za pronajímatele: Nájemce:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

náměstek  primátorky

pro ekonomiku  a správu  majetku

XXXXXXXXXX

jednatel  společnosti
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