Město Jaroměř
ODBOR MAJETKU MĚSTA

Oznámení o záměru pronájmu č. 46/2017
dále jen „záměr“
Město Jaroměř dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních řízení)
v platném znění zveřejňuje tento záměr, který byl schválen Radou města Jaroměře dne
11. 12. 2017 usnesením č.1620-44-2017-OMM-RM.
Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory:
- část přízemí budovy č. p. 172 o výměře 222,24 m² (bufet na koupališti), která je součástí
pozemku p. č. 1385/2,
- část pozemku p. č. 1384/1 o výměře 50 m².
Výše uvedené pozemky včetně staveb jsou přístupné z ulice Karla Lánského, Jaroměř. Pozemky
jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř a katastrální území Jaroměř.
Přesný rozsah předmětu pronájmu je vyznačen na plánku, který tvoří přílohu č. 1 záměru.
Podmínky pronájmu:
- předmětné nebytové prostory budou pronajaty pouze k účelu podnikání v oblasti provozování
hostinské činnosti,
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Termín pronájmu:
Uzavření nájemní smlouvy od 1. 2. 2018.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby včetně přesné adresy, IČ, DIČ,
telefonický kontakt,
• nabídku výše nájemného bez DPH za kalendářní měsíc / kalendářní rok (DPH bude přičteno dle
platné legislativy); k nabídnuté výši nájemného budou připočteny náklady na služby spojené
s užíváním předmětu nájmu (energie apod.),
• potvrzený formulář o bezdlužnosti vůči Městu Jaroměř, který je k vyzvednutí na odboru majetku
města, případně ke stažení na internetových stránkách města – pro občany,
• čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Jaroměř – pro právnické osoby.
Vyjádření k záměru, nabídky, připomínky, náměty podávejte písemnou formou na adresu Město
Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř v termínu vyvěšení záměru nejpozději do
29. 12. 2017 – 13:00 hod v zalepené obálce s označením „Záměr pronájmu č. 46/2017 - neotvírat“.
Veřejné otevírání obálek proběhne dne 2. 1. 2018 v 13:05 hod v budově městského úřadu v badatelně
(2.NP).

Město Jaroměř si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.

V Jaroměři,
vyvěšeno dne:
bude sejmuto dne:
sejmuto dne:

13. 12. 2017
29. 12. 2017

Jan Žíla v.r.
vedoucí odboru majetku města

kontakt: Šárka Medlíková, referent odboru majetku města, tel. 491 847 217, 737 204 621
e-mail: medlikova@jaromer-josefov.cz
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