STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Informace
o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě
(dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů)
Rada města Frýdku-Místku schválila na své 77. schůzi konané dne 27.04.2021 v rámci
Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku následující záměr uzavřít
dodatek ke smlouvě, a to v bodech:
2. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené
dne 15.05.2020 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Stanislavem
Kysilkou, bytem Trojanovice 538, 74401 Trojanovice a Ivou Mičincovou, bytem
Novodvorská 3051, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, jako nájemci, kdy předmětem nájmu je
pozemek p.č. 577 zahrada 142 m2 a část pozemku p.č. 576/2 ostatní plocha – zeleň o výměře
168 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (4. května), které jsou užívány za účelem
zahrádkářského využití a vytvoření zázemí u domu č.p. 292 v ulici 4. května, dle Přílohy č. 1
k usnesení.
Obsahem dodatku č. 2 bude změna smlouvy v části týkající se smluvní strany nájemce, a to
tak, že se smluvní strana nájemce zúží o Ivu Mičincovou, bytem Novodvorská 3051, Frýdek,
73801 Frýdek-Místek a rozšíří o Pavlu Kupčíkovou, bytem národních Mučedníků 2284,
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.
11. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
uzavřené dne 26.03.2018 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a
Veronikou Vajčnerovou, bytem Národních mučedníků 2354, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1398/1 ostatní plocha – zeleň o
výměře 100 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků), která je užívána za
účelem zahrádkářského využití včetně oplocení krátkodobého charakteru, dle Přílohy č. 10
k usnesení.
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se účelu užívání, a to tak,
že účel užívání se rozšiřuje o umístění pergoly o výměře 8 m2. V souvislosti se změnou účelu
užívání této části pozemku dojde i ke změně výše nájemného dle platných Cenových
podmínek pro uzavírání smluv o nájmu nemovitostí a jejich částí, nebytových prostor,
movitých věcí a pro zřízení věcných břemen, tj. z 5 Kč/m2/rok na 40 Kč/m2/rok.
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