statutární město .latrlonec nad Nisou
Odbor ekonomikv, otldělení majetkoprávní
V Jablonci

nacl Nisott dne 29,l0,201S

.sp.zl1. ()Nll'/20l9

Yěc:

L"lihěrol,ú řízení nu prclrlájem st.p.č 337. jejížsoučústíje objekí č.p. 327 1'obiekt občan,lkó
vvbuyenosti). p.p.č. 783,/Ia a p.p.č. 785/1, yše v k,ú. Kokonín - nómitky účastníkavýběrovéht;

řízeníproti výsleclkům vj,běrovélto řízení.

Přípiserl StatLrtárního nrěst a Jablonec nad Niscltl ze dne 19.10.20l9, sp.zn, Oiv{H'2019 bylo
účastrríkcrvivýlrěrovélro řízerrí. zá_irrrovérr-rr.r spolktr Kokonín, z.§.] se sícllem Jablorrec rrad Nisou,
l]ělnická 13l5. PSC 468 01,1Č 227 (i8 700 sclěleno, že tento nevyhrál výběrové řizer-ri rra prorrá_iern
st.p-č" 337..jcjížsoLrčástí.je ol-rlekt č.p.321(objekt občanskévybavenosti), p.p.č, 783l10 a p.p.č,785/4.
vše v k.ú. Kt.rkonílr s tírrr. že rada rnčsta schlálila na svém 35, zasedání. konaném rlne l7,10.20 l9

rtsnesetrím č. RM/498./20]9 Lrzavřerrí nájenlní snrlouvy Ita protrájenr st.p"č.337,.je_|ížsoučástí .;e ob_iekt

č.p.327 (ob,icla občarrské 1,3ibar,errosti), p,p.č.783i10 a p.p.č.785/4, r,še v k.ú. Kokonín, včetně
proná.inrtr věcí trrovitýclr s výlrercem v,lběrového řizení.

Účastrrík předmětr-rého výběrového řízení.zájmový soolek Kokonín. z.s. ídrílqien Kokonín

_z s.) tímto podává r]árn itliv proti výsledkťrm dotčeného výběrového řízení"

Kokonín z.s. tná přcclnč zttto. že klíčo1,1i|ttrr-lrrtltícíkritcria výběrového řízení b_vla stallovenil
.ietlnak v r()7-p()rtl se stuvslent tlelrlarovarrélro zájrrrrr nlěsta tta tonr, aby Ktrlturtrí dťrrn Kokonin slorržil
ilbčanťlnla.icdlrak i v rozporlt s cleklarovartýrni poclmínkami nájmu (nájemce bude plnit roli správce
objel<tLr, bude se clrovat jako správce veřejného rna.ielkr.r: ná_iemce bude zajišt'ovat tvto služby - starat
se o objekt. ttzavírat podnájemní smlouvy. zajistí otevírár-rí a zavírárrí objektu).

Pokud pak klíčovýrnlrodrrotícírn kritériern byl (i) podnikatelský záměr budoucího rrájemce
rnajetku, (ii) výše nájemrrého za proná_jen majetku a (iii) výše investic do pronajatého majetktr, pak
tato kritéria lze vclarrých souvislostech považovat zazcela absurdní a nepřiléhavá, tím spiše, že se
r,ýhcšr,t-rvého řízení tičastnily dva sub.jekqr, spolk,v. tedy subjekty ze své podsta§ nezřizované za účelem
podrriliirní (lei,l;- sor.tstirvrré činnosti vyvíjcnéza úč:clerndosalrclvárrí zisku),
0d 1čclito subjektťr pak nebylo lze ob,iektivně (a realisticky) očekávat, že §to lrudou platit za
pronájetn dcltčenélro majetku (Kulturní dťrm) tržníná.jernné, popř., že budort lla své náklady provádět
vÝztramtió investice (klorl běžrréúdržby). Pokud takový příslib byljakýmkoliv uclrazečern dárr (z řad
spolkri, teciy primárně rreziskových organizací}, pak takový příslib je ze samotné podstafy tirngování

spolků nerealistický

a čistě ťrčelový.Taktéžpožadavek představení

v daných souvislosteclr zcela nedťrvodný a rresrnyslný.

podnikatelského záměru je

PokLrd palt primárním zájlnem města bylo pronajínraný majetek pronajmout za rrejvyšší
rrabídnrrtou cenu. včettrě výše očekávaných irrvestic, měla se pak tato kritéria jednoznačně a
tli]nspafentně pronrítttottt do zadávacíclr kritériípředmětrrého výhčrovéhořízeni,.iinak nelze na krkéria
předtnětného vj.běrovélro řízerrínahlížet.|inak rrež_jako na ne.iasn/i a netransparentní.

S odvolánínr na shora uvederlé Kokonírr z.s. žádá, aby výsledLy př€dmětného
řízený bylyjelro zadavatelenr revokovány a vypsáno výběrové řizení nové,

výběrovéiro

Dělrrrji.
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'-*ígr. Bc. Jan Kopal,
předseda spclku Kokonín z.s-

Kokonín t, s.

ůóinifi r315
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DoTAZNÍK
k pronájmu objektu é.p.327 (obiekt oběanské vybavenosti) na st.p.Č. 337 vČetně st.P.Č.
337, p.p.č. 783110 a p.p.č, 78514, vše v k.ú. Kokonín

Upozorňujeme vás, že pronájem věcí nemovi{ých je podmíněn níie uvedenými
nátezitost1y1i: budoucí nájemce bude zároveň správcem majetku s tím, Že umoŽni
podnájmy prostor v objéktu jiným subjektům_ a s tím, že majetek bude slouŽit
bueanii- Jáblonce nad Nisou - zálmavým spolkům pro kulturní a sportovní vyŽití,
Vzhledem k tomu, že md město zájem na tom, aby Kulturní důn Kokonín sloužil občanŮm, budou
budoucímu nájemci objektu dány podmínlry nájmu:
- nájemce bude plnit roli správce objektu, bude se chovatjako správce veřejného tnajetku

- ,óiu*rn budi zajišťovattyto služby - starat se o objeh, uzavírat podnájemní smloutly, zajistí
otevírání a zavíráníobjehu

{Jchazeč o pronójem objektu přeclú městu koncepci fungování Kulturníha domu Kokonín zároveň
s provozním řádem včetně objednóvkového systému a ceníkem podndjmil
1, proč máte zájem o pronájem výše uvedeného objektu? Uvedte podnikatelský zámér - ÚČel

pronájmu.

Zájem o pronájem KD Kokonín máme stále stejný jako před pěti lety. V té době jsme KD
zaóhrániti'před prodejem do privátní sféry, Chceme, aby KD nadále fungoval pro obČany
Kokonína a Jablonce n/N jako doposud, ve smyslu občanských a spolkových aktivit. Chceme
nadále zachovat dlouhodobý pronájem pro folklorní soubor Nisanka, z.s. se sídlem v
Kokoníně, dále pro tanečnískupinu Coutryon, z.s., hudební kapelu Křesťanský sbor Dobrá
zpráva, z.s. se sídlem v Kokoníně, Studio Kokos, z.s. se sídlem v Kokoníně, Zachovat
tiadični akce školníAkademie ZS v Kokoníně a případných jiných akcí ZŠ.ZajiŠťovat
pravidelná setkání primátora města Jablonce n/N s občany Kokonína a Vrkoslavic. Pořádat
pravidelná loutková představení pro děti, pořádat pravidelné přednášky na téma zdraví a
alternativní medicíny ve spolupráci s členy Fin clubu Liberec, pořádat přednáŠky na
historicko- společenská - politická témata, umožnit firmám pořádat jejich prezentace, a jako
doposud umožnit soukromím osobám nejenom občanůmKokonína, ale i Jablonce n/N si
uspořádat akci na oslavu narozernin, výročí,ap. s možnostídodání svého obČerstvenÍ, a
použitínašízatím skromně vybavené kuchyňky, a v neposlední řadě umožnit jednání sChŮzÍ
osadního výboru Kokonín, Chceme nadále udžet provoz knihovny a provoz sídla pro
místníhostrážníka Městské policie Jablonec nad Nisou.
podnikatelský záměr uvádět nebudeme
ani nemŮžeme, jelikoŽ nejsme klasický
podnikatelský subjekt. Jsme neziskový spolek a naši členovépracují převáŽně bez ÚPlaty.
Jsme NNo (Ňevládní nezisková organizace) - Občanská iniciativa, která mířík inovativním a
inspirativním projektům občanskéspolečnosti. Prostředky, které získáme pronájmem KD,
spónzorskými-dary apod., vkládáme zpět do KD na energie, revize technických zařízenÍ, za
úklid, drobné opravy a jednoúčelová vybavení KD a jsme rádi, když vyjdeme s vyrovnaným
rozpočtem. vyŠtedrem akcí jako je dětský den, pálení čarodejnic, tradičníSilvestrovský
hepening u káfličky v Kokoníně s občerstvením a svařákem, neděláme pro zisk, ale pro
spokojeňost a stmeiování občanů,,že se něco děje", jak máme mimochodem znázorněno v
našem znaku,
Vyžadovaný podnikatelský záměr městem Jablonece nad Nisou je podle nás předem
připravený požadavek šitý §ro předem připraveného pána s podnikatelskými aktivitami?

a

2. předpokládáte v uvedených prostorách provést nějaké stavební Úpravy? V případě Že
ano, jaké práce a v jaké finančnívýši?

Stavební úpravy předpokládáme provést. V kuchyňce v přízemíje potřeba instalovat nový el.
bojler pro normální fungování kuchyňky a teplou vodu pro uk]izečku, cca 8 tis KČ.Výměna
oken (energeticky nevyhovující objekt), cca 400 tis Kč - možno provádět postupně. Obnovit
vstupní ověre v západní stěně (dveře byly v původnímzko]audovaném projektu), dveře

sloužily pro bezproblémovou komunikaci účinkujícíchpřímo na jeviště mimo veřejnost, cca
25 tis Kč. Nechat vypracovat studii, samozřejmě ve spolupráci s magistrátem, na rozšíření
dostatečných parkovacích míst pouze pro podnájemce a hosty KD. V současnédobě plocha
před KD je nedostatečná a auta parkují v Dělnické ulici a hlavně v zimě dochází ke
stížnostemobčanůna špatnou průjezdnost.
Z uvedené otázky jednoznačně nevyplývá, kdo by měl stavební úporavy investovat, pouze je
kladena oíázka, zda předpokládáme stavební úpravy provést.

Jestliže magistrát předpokládá, že tyto stavební úpravy by měl investovat nájemce, tak
potom podle zavedeného klíče,tzn. nyní magistrát můžeinvestovat do objektu v majetku
města 20 tis Kč ročně a náš spolek je objektivně schopen investovat do KD fiako pevnou
součást objektu) polovinu 10 tis Kč ročně.

3. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu je složeníkauce, a to ve výši trojnásobku výše
měsíčníhonájemného. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Souhlasíte s těmito podmínkami?

Nesouhlasime

!

IOddůvodnění:
Dne 1 1.03.2a14 Statutární město Jablonec nad Nisou uzavřelo nájemní smlouvu
č, 552-2a13-0ElOMP na pronájem Kulturního domu v Kokoníně, našemu občanskému

sdruženíKokonín, o.s. Dle čl. lll. odst. A) této nájemní smlouvy statutámí město Jbc
stanovilo výši nájemného 1 ,- Kč za příslušný kalendářní rok.
Minulé vládě Jablonce nad Nisou stačila 1,- Kč ročně jelikož si uvědomovali, že veškerá
financní starost o provoz KD a jeho udženíje náročná. Proto navrhujeme zachovat roční

nájemné 1,-Kč za kalendářní rok jako doposud"
Podstatu a smysl fungování KD máte popsané v bodě 2, opakujeme NEJSME FIRMA,
jsme NNO nechceme a nebudeme v KD provozovat výdělečnou činnost, abychom Vám
mohli platit běžnétžnínájemné.
Jste v rozporu, když požadujete, aby KD fungoval pro občany a v zápěti požadujete
nájmné k soutěži!
A jestliže Vám je pán schopen nabídnout běžnénájemné, tak je to nereálné, zavádějící a
úóelové jenom proto, aby pán KD získal do pronájmu a potom provozoval KD jako
podbnikatelský subjekt.
Upozorňujeme, v dobrém, jako patrioti Kokonína, již od revoluce v r 1989 jsou snahy o
odkoupení KD v Kokoníně do soukromých rukou. Naposledy tuto snahu přerušilo naše
Občanskésdruženív r2014.

Dále nesouhlasíme s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta by podle nás měla být
podána s dostatečným předstihem, aby stávajícínájemce měl dostatek času vypovědět
podnájemce a oni si mohli zajistit fungování jejich činnosti jinde. Poznámka. Podle práva
platí, když nájemce dostane od pronajímatele výpověd', tak podnájemcům automaticky končí
jejich podnájem. Jelikož je zavedená praxe, že s podnájemci se uzavírďlí smlouvy od 01.01
do 30.06. a potom od 01.10, do 31.12. v roce a prázdniny se podnájemcům neúčtují,tak
navrhujeme, aby výpovědní lhůta byla ročnía nejlépe, aby končila s koncem kaiendářního
roku, i vzhledem k vyúčtováníenergií. Také bude dostatečný čas na případnévýběrové
řízeni a předáníobjektu" Toto by bylo vhodné prodiskutovat s právním oddělením magistrátu.
4. Uvedte, na koho bude znít nájemní smlouva

Kokonín, z.s.,'se sídlem Dělnická 4315:468 01,ilablonec nad Nisou, lČO. 227 68 700,
neplátci DPH, registrované dne 26.10-2011 Ministerstvem vnitra pod č.j,. VSl1-1/86188/11-R,
zastoupený statulárním orgánem, předsedou spolku iÝlgr. Bc. JANEM KOPALEM, bytem č,p,
61, 468 01 Maršovice.

Výši nájemného, kterou navrhuiete za pronájem nebytového prostoru,
na výběrovém řízení.

sdělíte

Součástípodmínek výběrového řízenije prověřeni bezdlužnosti všech účastníkŮvŮči
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

{

;

Svým podpisem souhlasíte s tím, aby správce daně (místníchpoplatků) sdělil výboru
pro hospodaření s majetkem města, zda jste dlužníkemna místníchpoplatcích a
pokutách (zák. č. 28012009 Sb., daňový řád}. Tento souhlas se vydává pouze pro
potřeby výběrového řízení.
V Jablonci nad Nisou dne

15.

10.2019

Vladislav ŠiXotapověřený správce KD Kokonín spolkem Kokonín, z.s. ze dne 01.01.2019
a pověřený zástupce výběrového řízení na pronájem KD Kokonín ze dne 14"10.2019

{68 Ol Jab&rnec nad Nisou

lČ:227687O0

zástupce žadatele

vladislav

