Zásady
rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín
Rada města stanovuje nájemné z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín takto:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto zásady stanoví rozdělení města Děčína do pásem podle výhodnosti polohy s přihlédnutím
k atraktivitě prostředí a současně stanoví způsob určení výše nájemného.
Článek 2
Tyto zásady se vztahují na:
(1) nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí
stavebního úřadu jsou určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou
příslušenství bytu ani společné prostory domu, nejsou-li dodatečně kolaudovány na nebytové
prostory;
(2) bytové jednotky, na které byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.
Článek 3
Rozdělení města Děčína do pásem:
I. pásmo
Děčín I: Masarykovo nám., ulice Tyršova, Radniční, Řetězová, Křížová, Myslbekova, Lázeňská,
Loubská, Plavební a objekty nacházející se na křižovatce těchto míst a ulic s jinou ulicí,
Děčín II: objekt kaple na pohřebišti Folknáře.
Děčín IV: ulice Prokopa Holého, Husovo nám., ulice Tržní, Bezručova, Čs. mládeže, Plzeňská,
Čs. Legií, Palackého, Divišova, Teplická (od ulice Zbrojnické po ulici Pivovarskou), Zbrojnická,
Thomayerova, Mírové náměstí a objekty nacházející se na křižovatce těchto míst a ulic s jinou ulicí.
Děčín VI: ulice Želenická (od ulice Dělnické po ulici Krásnostudeneckou) a objekty nacházející se
na křižovatce této ulice s jinou ulicí.
Děčín IX: ulice Teplická (od ulice Rudolfovy po konečnou stanici MHD včetně nám. U Zámečku) a
objekty nacházející se na křižovatce této ulice s jinou ulicí.
Děčín XIII: ulice Loubská.
II. pásmo
Ostatní lokality a ulice nejmenované v pásmu I.

Článek 4
Stanovení nájemného
(1) Cena ročního nájemného za 1 m² podlahové plochy se stanoví takto:
Nn = Nv x k x kp x kv
Kde
Nn = cena ročního nájemného za 1 m² podlahové plochy
Nv = 190,- (sazba nájemného za 1 m² podlahové plochy za jeden rok)
k = koeficient změny nájemného stanovený pro jednotlivá pásma města Děčína radou města
kp = koeficient určující výši nájemného podle druhu provozované činnosti nebo účelu
pronájmu
kv = koeficient vyjadřující úroveň vybavení nebytového prostoru
(2) Koeficient změny nájemného "k" pro jednotlivá pásma města Děčína:
Pásmo

k

I.
II.

3,5
2

(3) Koeficient určující výši nájemného "kp" podle druhu provozované činnosti:
Provozovaná činnost

kp

a) „spolky“, pokud neprovozují v nebytovém prostoru
výdělečnou činnost
0,3
b) ostatní činnosti neuvedené pod písm. a)
1,0

(4) Koeficient vyjadřující úroveň vybavení pronajímaného nebytového prostoru je součinem
jednotlivých následujících reálných čísel přiřazených k druhu vybavení:
druh vybavení

kv

WC
koupelna, sprchový kout
etážové topení, akumulační topení, WaW apod.
zdroj teplé vody (dálkový, místní)
telefon

1,01
1,04
1,01
1,04
1,01

(5) Uvedené koeficienty jsou platné pro veškeré plochy příslušející k pronajatým prostorům.

Článek 5
Nájemné z nebytových prostorů pronajímaných jako ateliéry sloužící umělecké činnosti je určováno
podle pravidel pro výpočet nájemného z bytových prostor. Takto zjištěné nájemné se násobí
koeficientem 1,5.
Na žádost podnikatele, jehož předmět činnosti v pronajatých nebytových prostorech lze označit jako
vyhledávaný nebo společensky významný, může rada města rozhodnout o slevě z nájmu,
a to do celkové výše až 20% z původního nájemného.
Článek 6
Závaznost
Tyto zásady platí pro všechny nebytové prostory v majetku statutárního města Děčín a jsou závazné
pro všechny odbory Magistrátu města Děčín a všechny příspěvkové organizace statutárního města
Děčín.
V případech zvlášť hodných zřetele rozhoduje o výši nájemného rada města na základě podkladů
zpracovaných a předložených zpracovatelem nájemní smlouvy.
Článek 7
Účinnost
Tyto zásady byly schváleny usnesením rady města č. RM 17 20 37 28 ze dne 28.11.2017 a
nabývají účinnosti dnem 1.1.2018 na dobu neurčitou. Schválením těchto zásad pozbývají platnosti
zásady schválené usnesením rady města č. RM 16 18 37 24 dne 18.10.2016.
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