
Příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. června 2011

Záměr na pronájem bytu 
v areálu koupaliště, Dolní Holetín 25

Obec Holetín usnesením obce č. 3/2011 ze dne 13. června 2011 
v y h l a š u j e 

záměr na pronájem bytu v č.p. 25, v místní části Dolní Holetín, obec Holetín

Žadatelem musí být osoba starší 18 let. Nájemné je stanoveno ve výši nabídnuté zájemcem, minimálně 
ve výši základního nájemného. Nájemní smlouva bude uzavřena s žadatelem na základě vyplněné 
přihlášky, obsahující hodnotící kritéria pro posuzování žádostí. Pronájem bytu je na dobu určitou 1 rok 
s možností prodloužení.
Velikost bytu: 2+1

Výměra bytu: 
pokoj 12,3 m2

pokoj 14,9 m2

jídelna   4,7 m2

kuchyň   7,6 m2

zádveří, předsíň, chodba  16,5 m2

koupelna   3,7 m2

WC   1,6 m2  
Podlahová plocha bytu celkem: 61,3 m2

Způsob vytápění: kotel na tuhá paliva

kotelna s uhelnou  14,9 m2

Výše základního měsíčního nájemného: 2.000 Kč

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).
Přihlášky do výběrového řízení je možné si vyzvednout na OÚ Holetín (Horní Holetín 105) nebo 
vytisknout z internetových stránek obce Holetín www.obecholetin.cz  (sekce Obecní úřad/Dokumenty 
ke stažení).

Přihlášky do výběrového řízení doručte osobně nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Holetín, Horní Holetín 105, 539 71 Holetín  nejpozději do 15. 7.  2011, do 11  hodin 
v zalepené obálce označené heslem „Výběrové řízení na nájem bytu v areálu koupaliště, č.p. 25“.

Obec Holetín si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, případně zrušení tohoto 
záměru a vyhlášení nového záměru. Obecním zájmem je upřednostnit osoby potřebné pro život obce. 

Odpovědi na dotazy, bližší informace budou poskytnuty na tel. 469 311 121 nebo e-mailové adrese 
info@obecholetin.cz.

Termín vyvěšení (i na elektronické ÚD): 14. 6. 2011  Jan Břeň  v. r.
Termín sejmutí: 15. 7. 2011      starosta
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