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BYT/SO00081/19 

 
Zvýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace 
 
Město Tábor uzavřelo dne 2. 8. 2016 se společností inet4 s.r.o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26a, 
370 05 České Budějovice, IČ: 26089327 smlouvu o nájmu části střechy domu č. p. 2340,          
Kpt. Nálepky v Táboře za účelem umístění zařízení pro elektronický přenos dat a připojení 
k internetu („režim klient“) - č. smlouvy SMM 32/2016 - NS.  
   
Rada města Tábora schválila usnesením č. 305/5/19 ze dne 4. 2. 2019 zvýšení nájemného a 
služeb spojených s nájmem v roce 2019 u všech nájemních smluv (vyjma bytů) o průměrnou roční 
míru inflace. 
  
Průměrná roční míra inflace, vyhlášená Českým statistickým úřadem a vyjádřená přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2018 proti průměru 12 měsíců roku 
2017, činila v České republice 2,1 %. 
 
Roční nájemné se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje z dosavadní částky 5 000 Kč + DPH v platné 
výši o 105 Kč + DPH v platné výši na celkových 5 105 Kč + DPH v platné výši.   
Rozdíl mezi dosavadní výší nájemného a nájemným zvýšeným o míru inflace za období              
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 105 Kč + DPH v platné výši je splatný do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení.  
 
Město Tábor je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Správci registru smluv zašle toto oznámení o zvýšení nájemného spolu s původní nájemní 
smlouvou Město Tábor, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání 
tohoto oznámení.  
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