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Článek 1  
Základní ustanovení 

1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). 

2) Na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti 
v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně 
podnikání (dále jen „prostor sloužící podnikání“) se vztahují zvláštní ustanovení 
pododdílu 3 OZ, § 2302 - § 2315.  

3) Jedná-li se o nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování 
podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 2 tohoto článku, použijí se obecná ustanovení 
o nájmu. 

4) Pravidla se týkají nájmu prostor sloužících podnikání a dále nájmu prostoru nebo místnosti, 
jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti (v obou případech 
dále jen „prostor“), ve vlastnictví Města Louny, které jsou spravovány: 

o prostřednictvím odboru správy majetku Městského úřadu Louny (dále jen „odbor“) 
o prostřednictvím příspěvkové organizace Městská pečovatelská služba s denním 

stacionářem Louny (dále jen „MPS“) 
tj. správcem nemovitostí (dále také jako „správce“). 

5) Pravidla je možno v přiměřené míře použít i pro výběr a určení nájemce pozemků 
ve vlastnictví Města Louny, jejichž správu provádějí pracovníci odboru. 

6) Pravidla se nevztahují na obsazování prostor příspěvkových organizací města s výjimkou 
MPS (netýkají se rovněž prostor MPS umístěných v budovách s pečovatelskou službou) 
a na pronájem kratší než 30 dnů. 

 
Článek 2 

Postup obsazení volného prostoru 

1) Volný prostor je možno obsadit: 
o na základě vypsaného výběrového řízení 
o přímým určením nájemce (ve výjimečných případech, např. prodloužení nájmu 

stávajícímu nájemci, pronájem vázaný na konkrétního nájemce apod.) 
2) MPS je povinna do 7 dnů hlásit odboru uvolněný prostor. 
3) Odbor bez prodlení předloží radě města (dále jen „RM“) návrh na způsob určení nového 

nájemce a návrh nájemních podmínek.  
4) RM rozhodne o způsobu obsazení prostoru a o nájemních podmínkách, tj. předmětu nájmu, 

době nájmu, požadovaném minimálním nájemném, způsobu využití (alespoň rámcově), 
případně dalších podmínkách. 

5) Výběrové řízení vypisuje za podmínek schválených RM (viz. bod 3) tohoto článku) odbor.  
 

Článek 3 
Zveřejnění 

1) Záměr pronajmout prostor zveřejní odbor v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění.  

2) Zveřejnění výběrového řízení (zadávací podmínky) o pronájmu prostor musí obsahovat 
následující údaje:    

o označení a popis předmětu nájmu 
o doba nájmu 
o minimální výše nájemného 
o způsob využití 
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Článek 4 
Podmínky pro ú čast ve výb ěrovém řízení 

1) Nabídka uchazeče musí být předložena v zapečetěné obálce s označením „výběrové řízení“ 
a specifikací předmětu nájmu dle zadávacích podmínek. 

2) Součástí nabídky musí být čestné prohlášení uchazeče, že nemá vůči městu Louny žádné 
finanční závazky po lhůtě splatnosti.  

3) Nabídka musí obsahovat souhlas se stanovenými nájemními podmínkami, dále bližší 
upřesnění způsobu využití předmětu nájmu. Zájemce může nabídnout nájemné vyšší než 
bylo stanoveno RM.  

 
Článek 5 

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek 

1) Komisi jmenuje tajemnice MÚ na návrh odboru.  
2) Komise musí být minimálně 3-členná.  
3) Členové výběrové komise nesmí být ve vztahu k výběrovému řízení a uchazečům podjatí. 
4) Komise před zahájením otevírání a hodnocení nabídek zvolí ze svého středu předsedu 

komise. 
 

Článek 6 
Jednání komise 

1) Komise před otevřením obálek provede kontrolu neporušenosti obálek s nabídkami. 
2) Výběrová komise rozhodne o vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky 

výběrového řízení. 
3) Otevírání obálek je veřejné a mohou se ho účastnit všichni uchazeči (jeden zástupce 

každého z uchazečů). 
4) Hodnocení nabídek probíhá bez účasti uchazečů.  
5) Komise posoudí jednotlivé nabídky podle kritérií stanovených v zadávacích podmínkách a 

stanoví pořadí uchazečů. 
6) Komise zpracuje zápis z jednání, který obsahuje následující údaje: 

o seznam všech předložených nabídek 
o prezenční listinu komise a uchazečů, kteří se zúčastnili otevírání obálek 
o protokol o řádném otevírání obálek a případném vyloučení nabídek, podepsaný členy 

komise a přítomnými uchazeči 
o protokol o hodnocení nabídek s uvedením pořadí uchazečů dle rozhodnutí komise, 

podepsaný členy komise. 
 

Článek 7 
Rozhodnutí rady m ěsta 

1) Odbor předloží v nejbližším termínu RM zprávu o proběhlém výběrovém řízení s uvedením 
těchto údajů: 

o seznam všech předložených nabídek 
o protokol o hodnocení nabídek 
o zdůvodnění hodnocení komise v případě, že nebyla vybrána nabídka s nejvyšším   

nájemným. 
2) RM rozhodne svým usnesením o konečném uchazeči, kterému bude prostor pronajat. 
 

Článek 8 
Nájemní smlouva 

1) Návrh nájemní smlouvy připravuje správce předmětného prostoru v souladu s OZ a 
s usnesením RM.  
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2) Nájemní smlouvy na nájem prostor ve správě odboru podepisuje statutární zástupce města, 
nájemní smlouvy na nájem prostor spravovaných MPS podepisuje statutární zástupce MPS. 

3) Běžnou údržbu předmětu nájmu zajišťuje nájemce na své náklady. Opravy a rozsáhlejší 
stavební práce na předmětu nájmu zajišťuje příslušný správce prostoru.  

 
Článek 9 

Přechodná a záv ěrečná ustanovení 

1) RM má právo nevybrat žádnou předloženou nabídku, případně zrušit celé výběrové řízení 
bez udání důvodu. 

2) Výjimky z těchto pravidel povoluje RM na základě písemné žádosti správce. 
3) Těmito pravidly „pro obsazování prostor sloužících podnikání a prostor nebo místností, 

jejichž účelem nájmu není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti“ se zrušují 
Pravidla Rady města Loun č. P4/2004 „Pro obsazování volných nebytových prostorů“. 

4) Tato pravidla č. P 8/2015 byla schválena usnesením Rady města Loun č. 207/2015 ze dne 
08.06.2015 a nabývají účinnosti dnem 01.07.2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
      Radovan Šabata, v.r.                                             Mgr. Jan Čermák, v.r. 
         starosta m ěsta                      místostarosta  

 

 


