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O z n á m e n í
          

Obec Holetín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
(obecní zřízení)  záměr č. 8/2014 pronajmout prostory k podnikání –  výčep s příslušenstvím ve 
Sportovním areálu Holetín  – v objektu č.p.25, zapsaném na LV  číslo 10001 pro katastrální  
území  Dolní  Holetín,  obec Holetín,  vedeném v  katastru nemovitostí  Katastrálního úřadu pro  
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim. 

Žadatel o pronájem: TJ Sokol Holetín
 Dolní Holetín 25
 539 71 Holetín
 IČO: 43498264

Podmínky nájmu se budou řídit  obecnými ustanoveními o nájmu § 2201 a násl.,  speciálními  
ustanoveními § 2302 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva o nájmu bude uzavřena od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou se zákonnou výpovědní dobou;  
účel využití prostor je provozování hostinské činnosti a pořádání zábav.
 

Výše nájemného činí 1.000Kč za měsíce leden, únor, listopad a prosinec, 2.000Kč za měsíce  
březen,  duben,  květen,  červen,  září  a  říjen a 5.000Kč za měsíce  červenec a srpen.  Nájemné  
nezahrnuje  spotřebu  elektrické  energie  a  vody.  Požadovaná  záloha  na  elektrickou  energii  
a vodné činí 2.500Kč za jeden kalendářní měsíc.
Úhrada měsíčního nájemného a zálohy na elektrickou energii a vodné za měsíc únor 2015 bude  
provedena k rukám pronajímatele nejpozději do 15. 2. 2015; za každý další měsíc bude úhrada  
provedena nejpozději do posledního kalendářního dne předchozího měsíce.

      Záměr nakládat s nemovitým majetkem musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně  
15 dnů před konečným projednáním v orgánech obce, aby se k němu mohli občané vyjádřit,  
případně podat své připomínky a návrhy. 

V Holetíně dne 27. listopadu 2014

                                                        Jan Břeň, v. r.
                 starosta 

Bližší informace na tel. 469 311 121, 736 481 148, info@obec  holetin.cz  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 27. 11. 2014                                                         
Termím sejmutí: 15. 12. 2014
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