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 prostoru
sloužícího podnikání (nebytových prostor) ve vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u
Znojma, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo.
Vymezení předmětu nájmu:
Předmětem nájmu je nebytový prostor o celkové výměře 107,12 m2 (místnost o
výměře 62,89 m2, sklad o výměře 35,77 m2 a šatna se sociálním zařízením o výměře
8,46 m2), nacházející se na pozemku parc. č. st. 528 – zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 677 m2, zapsaném na LV č. 10001 pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek u
Znojma, jehož součástí je budova s čp. 14, ve které se nebytové prostory nachází
(na „křižovatce“).
Nebytový prostor je nevybavený, předmětem nájmu tedy není žádný movitý inventář.
Písemné žádosti k výše uvedenému záměru lze doručit v zalepené obálce
označené „PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR“ s přesným označením
žadatele [jméno, příjmení, datum narození (popř. IČO), bydliště] a
PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR, nejpozději do úterý 29. ledna 2019 – 15:30 hod. na
adresu Obecní úřad Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma.
K později doručeným žádostem, popř. k žádostem, které nebudou splňovat výše
uvedené náležitosti písemné žádosti nemusí být přihlédnuto.
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, popř. při zájmu více
žadatelů se stejným podnikatelským záměrem stanovit další podmínky pro
výběr zájemce (vypsání II. kola).
Případné prohlídky nebytového prostoru lze domluvit na tel. č. 606 704 210
(p. Ondřej Kubic, starosta)
Rozhodování o nájmu nemovitých věcí podléhá schválení zastupitelstvem obce, jako
jeho vyhrazená pravomoc.
V Hrádku dne 03.01.2019
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na obecním
úřadě.
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