Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář Městského úřadu Milovice
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2015
konaného dne 30. 9. 2015 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská –
radní města.
Omluven: Bc. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Petr Vobořil –
tajemník MěÚ Milovice.
Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.

Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice

1. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice
1a) Záměr o výpůjčce nebytového prostoru v č. p. 507, nám. 30. června, Milovice
Starosta města uvedl, že dle Usnesení č. 550/2015, Rady města č. 34, ze dne 10. 09. 2015 byl zveřejněn záměr o
výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 507, nám. 30.června , Milovice- Mladá, a to za účelem využití
jako učebny a zázemí pro Základní uměleckou školu Františka Antonína Šporka, se sídlem Lysá nad Labem,
Školní náměstí 906.
Na záměr nebyla doručena žádná připomínka ani námitka. Správa majetku města navrhuje uzavřít se Základní
uměleckou školu Františka Antonína Šporka, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906
smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 507, o celkové výměře 741,35 m² za těchto podmínek:
 vypůjčitelem bude Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní náměstí 906, 289 22 Lysá
nad Labem
 vypůjčitel bude oprávněn užívat předmět výpůjčky uvedený pouze k vlastnímu hospodářskému využití a za
účelem plnění jeho předmětu činnosti (včetně doplňkové činnosti) podle schválené Zřizovací listiny
 vypůjčitel bude povinen s vypůjčeným majetkem řádně hospodařit a zabezpečovat jeho řádnou údržbu
v souladu s českými právními předpisy.
 vypůjčitel bude vlastním nákladem provádět ve vypůjčených prostorách potřebné odborné prohlídky u
spotřebičů, které zde bude provozovat, případně instalovat. Dále se zavazuje provádět veškeré revize
potřebné k provozu předmětu výpůjčky a následné odstranění revizních závad.
 vypůjčitel bude odpovídat za veškeré škody způsobené užíváním a činností s ním související na předmětu
výpůjčky vůči třetím osobám. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem,
který byl v této smlouvě dohodnut. Běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady
na jeho zachování nese vypůjčitel
 vypůjčený nebytový prostor bude vypůjčen bezúplatně
 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 581/2015:
Rada města
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 507, nám. 30. června, Milovice, o
celkové výměře 741,35 m² se Základní uměleckou školou Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem, se
sídlem Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem, za těchto podmínek:
 vypůjčitelem bude Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní náměstí 906, 289 22 Lysá
nad Labem
 vypůjčitel bude oprávněn užívat předmět výpůjčky uvedený pouze k vlastnímu hospodářskému využití a za
účelem plnění jeho předmětu činnosti (včetně doplňkové činnosti) podle schválené Zřizovací listiny
 vypůjčitel bude povinen s vypůjčeným majetkem řádně hospodařit a zabezpečovat jeho řádnou údržbu
v souladu s českými právními předpisy.



vypůjčitel bude vlastním nákladem provádět ve vypůjčených prostorách potřebné odborné prohlídky u
spotřebičů, které zde bude provozovat, případně instalovat. Dále se zavazuje provádět veškeré revize
potřebné k provozu předmětu výpůjčky a následné odstranění revizních závad.
 vypůjčitel bude odpovídat za veškeré škody způsobené užíváním a činností s ním související na předmětu
výpůjčky vůči třetím osobám. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem,
který byl v této smlouvě dohodnut. Běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady
na jeho zachování nese vypůjčitel.
 vypůjčený nebytový prostor bude vypůjčen bezúplatně
 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor bude uzavřena od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Ing. Jiří Hlaváček
místostarosta města Milovice

