Město Jaroměř
ODBOR MAJETKU MĚSTA

Oznámení o záměru pronájmu č. 24/2019
dále jen „záměr“
Město Jaroměř dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění zveřejňuje tento záměr, který byl schválen Radou města Jaroměře dne 10. 7.
2019 usnesením č. 0969-21-2019-OMM-RM:

pronajmout níže uvedený nemovitý majetek:
Předmět pronájmu:
Nebytový prostor o výměře 46,09 m2 ve 2. NP (bufet) v budově č. p. 817, která stojí na pozemku p.
č. 1538 a na pozemku p. č. 1535/8.
Pozemky a budova jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Královéhradeckého
kraje, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, katastrální území Jaroměř.
Termín pronájmu:
Předpoklad uzavření nájemní smlouvy od 1. 9. 2019, na dobu neurčitou.
Nebytový prostor bude využíván 1x týdně po dobu 90 minut. Přesný termín bude vždy předem
domluven s vedoucím ASVAJ.
Účel pronájmu:
Školící místnost autoškoly.
Nájemné:
Nájemné je stanoveno ceníkem Areálu sportovních volnočasových aktivit, v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o DPH bude k částce připočtena příslušná sazba DPH.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby včetně přesné adresy, IČ, DIČ,
telefonický kontakt,
• potvrzení o výši dluhu vůči Městu Jaroměř, formulář je k vyzvednutí na odboru majetku města,
případně ke stažení na internetových stránkách města.
Vyjádření k záměru, připomínky, náměty podávejte písemnou formou na adresu Město Jaroměř,
nám. Československé armády 16, 55101 Jaroměř v termínu vyvěšení záměru nejpozději do 29.7. 2019
– 13:00 hod v zalepené obálce s označením „Záměr pronájmu č. 24/2019 - neotvírat“. Veřejné
otevírání obálek proběhne dne 29.7. 2019 v 13:05 hod. v budově městského úřadu v badatelně (3.NP).

Město Jaroměř si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.

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

12. 7. 2019
29. 7. 2019

Jan Žíla v.r.
vedoucí odboru majetku města

kontakt: Eva Machová, tel. 491 847 218
e-mail: machova@jaromer-josefov.cz
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01, e-mail : epodatelna@jaromer-josefov.cz, Datová schránka: sbwbzd5
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