Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

ZÁMĚR OBCE
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr nájmu prostor
sloužících k podnikání v budově s čp. 203, nacházející se na pozemku parc. č.
st. 571 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 443 m² ve vlastnictví obce
v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Popis:
Jedná se o nebytové prostory v budově s čp. 203 (nad hasičskou zbrojnicí – vedle
budovy mateřské školy). Budova se skládá z přízemí a I. nadzemního podlaží.
V současné době je v budově umístěna místní knihovna a 2 nebytové prostory jsou
v současnosti pronajaty za účelem podnikání. Vytápění budovy je ústřední plynové.
Nebytové prostory budou pronajaty bez jakéhokoliv vnitřního vybavení.
Budova se skládá z těchto volných nebytových prostor (místností):
Přízemí:
Místnost o výměře 18,75 m²
Místnost o výměře 4,41 m²
Společné prostory (vstupní chodba) o výměře 7,82 m²
Schodiště o výměře 15,67 m²
Chodba o výměře 18,57 m²
Umývárna o výměře 1,1, m²
Toaleta o výměře 0,88 m²
I. nadzemní podlaží :
Společné prostory (chodba) o výměře 26,2 m²
Místnost o výměře 6,94 m²
Místnost o výměře 37,03 m² (volné od 1.6.2016)
Místnost o výměře 5,50 m²
Místnost o výměře 28,05 m²
Prohlídky objektu jsou možné po předchozí domluvě na obecním úřadě.
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode
dne jeho vyvěšení, současně s podnikatelským záměrem na adresu Obecní úřad
Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma.
Rozhodování o nájmu majetku obce podléhá schválení zastupitelstvem obce jako
jeho vyhrazená pravomoc.
V Hrádku 22.3.2016
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
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