Obec Holetín
Horní Holetín 105, 539 71 Holetín
e-mail: info@obecholetin.cz
Tel.: 469 311 121

Záměr obce č. 5/2016 – pronájem nebytových prostor
Obec Holetín zveřejňuje v souladu s usnesením obce č. 1/2016 a ustanovením § 39 odst. 1,
zákona číslo 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) záměr č. 5/2016 pronajmout níže uvedené
prostory:
Nebytové prostory o celkové výměře 32 m2 v přízemí budovy obecního úřadu,
Horní Holetín 105, katastrální území Holetín



Nájemné je stanoveno ve výši nabídnuté zájemcem. Nájemné nezahrnuje spotřebu energií.
Záměr se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce na budově OÚ Holetín, na internetových
stránkách obce Holetín /www.obecholetin.cz/ (v sekci Obecní úřad/Úřední deska).
Záměr se vyhlašuje do 29. dubna 2016, avšak v případě, že do této doby nebude doručena žádná
přihláška, prodlužuje se termín záměru vždy o 1 kalendářní měsíc až do výběru budoucího
pronajímatele, případně do zrušení záměru nebo nového rozhodnutí Zastupitelstva obce v této
záležitosti.
Zájemce v přihlášce uvede své celé jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště a navrhovanou
výši měsíčního nájemného za celý nebytový prostor.
Přihlášky doručte osobně nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Holetín, Horní Holetín 105, 539 71 Holetín v zalepené obálce označené heslem
„Pronájem nebytového prostoru“, a to vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce. Doručené
přihlášky budou posuzovány vždy 1. pracovní den následující po měsíci doručení.
Obec Holetín jako vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, případně zrušení
tohoto záměru a vyhlášení nového záměru.
Zveřejněním záměru obce č. 5/2016 se ruší záměr obce č. 7/2015, zveřejněný vyvěšením na úřední
desce obce Holetín (i na elektronické ÚD) dne 1. 10. 2015
Odpovědi na dotazy a bližší informace budou poskytnuty na tel. 469 311 121 nebo e-mailové adrese
info@obecholetin.cz.

Jan B ř e ň, v. r.
starosta

Bližší informace na tel. 469 311 121, 736 481 148, info@obecholetin.cz
________________________________________________________________________________
Termín vyvěšení (i na elektronické ÚD): 10.03.2016
Termín sejmutí:

