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(zámér č. I/3/2020)

V souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že
Město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

a) Pronájem na dobu neurčitou od 1.1.2021s měsíční výpovědní lhůtou částí jednotky č.
335/100 - garáž v budově čp.335 v Peci pod Sněžkou (vždy jedno či více garážových
stání), umístěných v 1. PP budory se samostatným vjezdem. K dispozici je celkem 37
vnitřních stání a jedno stání pro přívěsný vozík

b) Pronájem na dobu neurčitou od,1.1.2021 s měsíční výpovědní thůtou částí pozemků
p.Č. 868 - ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 185/6 * ostatní plocha, manipulační
plocha, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou o celkové výměře 780 m2. K dispozici je celkem
16 dvoustání (místa jsou za sebou) a 2 jednostání.

ÚČelem pronájmu částí jednotky a pozemků je garážování a stání osobních vozidel.

Nájemné je stanoveno ve výši 12.000,-- Kč/vnitřní parkovací místo/rok bez DPH.
Nájemné za místo pro přívěsný vozík je stanoveno ve výši 6.000,_ Kč/rok bez DPH.
Nájemné je stanoveno ve výši 12.000,-- Kč/venkovní dvoustánílrokbez DPH.
Nájemné je stanoveno ve výši 6.000,- Kč/venkovní jednostání/rok bez DPH.

Ve všech případech se jedná o v současné dotlě obsazená parkovací místa. Účelem
vyvěŠení tohoto záméru je uzavření nových nájemních smluv s účinností od 1.1.2021 za
upravených smluvních podmínek (mj. zvýŠení nájemného). Pokud všichni stávající
nájemníci, kteří budou při rozhodování zastupitelů o výběru nájemců upřednostněni,
přistoupí na úpravu nájemní smlouvy, netlude se výčet nájemců měnit.

Podklady k tomuto záméru (rozpis jednotliých míst apod.) jsou k dispozici u tajemníka
MěU, Mgr. Michala Bergera,telr 4991896114.

Žádostí o nájem, návrhy a připomínky k záměru může kdokoliv předkládat písemnou formou
na Městský uřad Pec pod Sněžkou do 23.3.2020 do 1 1.00 hodin.

Alarr Tomášek
starosta města
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