*MESUP00121SV*

č.j. SVO/3244/2019
Sp. znak: 53.2
Sk. znak: A/5

Město Svoboda nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou vydala na své 69. schůzi dne 5.3.2014 nový ceník (viz dále) pod číslem usnesení RM/1062/69/2014, který je platný od
data schválení. Tímto se ruší Ceník pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou uze dne 28.6.2012.

①

Tento dokument byl aktualizován na 12. schůzi Rady města dne 20.5.2015 pod číslem usnesení RM/169/12/2015 písm. a), b), c).

②

Tento dokument byl aktualizován na 20. schůzi Rady města dne 21.10.2019 pod číslem usnesení RM/260/20/2019 písm. a) a b).

Ceník nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou
položka
účel využití pozemku
zahrada, zahrádka soukromého charakteru
1
plochy pro zemědělskou nepodnikatelskou činnost (např. sekání trávy,
2
prořezy dřevin, údržba pozemku pro město)
plochy pro zemědělskou podnikatelskou činnost (např. ekofarmy,
3
zemědělská prvovýroba, ovocné a okrasné sady, pastva koní a chov koní

0,05 Kč / m2 / rok

x

0,20 Kč / m2 / rok

x

zastavěné plochy pod objekty sloužící pro zemědělskou podnikatelskou činnost
(např. stáje, stavby pro chov dobytka a drůbeže, skleníky, přístřešky pro
zemědělskou mechanizaci, stodoly apod.)

10,-Kč / m2 / rok

x

4,-Kč / m2 / rok

x

4
5
6
7
8
9
10

plochy pro veškerou ostatní podnikatelskou činnost (vyjma položek 3, 4, 11
a 13)

zastavěné plochy pod objekty sloužící pro veškerou ostatní podnikatelskou činnost
(vyjma položek 3, 4, 11 a 13)

plochy podnikatelské za účelem provozování mobilní předzahrádky
park (veřejně přístupný, ve funkčním celku s pobytovým zařízením zdravotní
či sociální péče)
plochy pod garážemi
parkování auta, parkovací plocha pro nepodnikatelské účely (rozměr 2,4 x 4,5 m)

sazba
2,-Kč / m2 / rok

prvních 25 m2 - 1.000,-Kč / 1 m2 / rok
vše nad 25 m2 - 5,-Kč / 1 m2 / rok
2
40,-Kč / m / rok

nájem

x

0,20 Kč / m2 / rok

x

50,-Kč / m2 / rok
200,-Kč / 1 místo / rok

x
x

pacht
x

x

11

parkování auta, parkovací plocha pro podnikatelské účely (rozměr 2,4 x 4,5 m)

12
13
14
15

plochy určené pro sportovní aktivity nepodnikatelské (např. biketrial)

16
17
18
19

x

individuální sazba dle předloženého účelu nájmu

x
x

2

5,-Kč / m / rok
900,-Kč / 1 ha / rok
20,-Kč / m2 / rok

plochy určené pro sportovní aktivity podnikatelské (např. sjezdové tratě)

lesní pozemky
pozemky veřejné infrastruktury
pozemky pro veřejná pohřebiště, tzv. hrobová místa
plocha pod reklamními zařízeními (nájemce se stane zároveň poplatníkem
místního poplatku z veřejného prostranství dle platné obecně závazné
vyhlášky města)
ostatní pozemky nesloužící k podnikání (pokud nelze uplatnit některou z
položek 1 - 17)
skladování dřeva

1.000,-Kč / 1 místo / rok

2

x
x

reklamní plocha nad 3 m2 - 5.000,-Kč / rok

x
x
x
x

individuální sazba dle předloženého účelu nájmu

x

x

10,-Kč / m2 / rok

x

x

6,-Kč / m / rok
2

reklamní plocha do 1 m - 1.000,-Kč / rok
reklamní plocha do 3 m2 - 3.000,-Kč / rok

Pro všechny položky ceníku platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude nižší jak 500,-Kč ročně, tak minimální výše nájemného bude činit
500,-Kč ročně. Aktualizace, resp. revize všech smluvních vztahů byla schválena na 20. schůzi Rady města dne 21.10.2019 usnesením
č. RM/260/20/2019 písm. b).
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.11.2019
Ing. Jiří Špetla
starosta města

