
Město Pec pod Sněžkou
:::_|_:9__9:ěžkou 23O, 542 2I

datum vyvěšení : 20.B.2O2O
datum snesení:

z NAMEN
nakládat s maj etkem města

Alan Tomášek
starosta města

M ESTo
PEC POD SNĚŽKOU
lČ; 00278181 otČ.. czoozla

o
z ámě ru

í

J#řffilň;?5?ilf;,Ů i?ÍÍT[*;"í.?nT znění (obec ní zřízení)oznamujeme, že Město pec pod

Pronájem na dobu neurČitou, příp. urČitou, od. 1.10.2020o příp. r_P::it_t;:* nájmu dle dohody, dvoubezbariérových bYtŮ Y-domě 'p.ronui"t.tými nyty;;;j;.." Velká úpa čp. 236 (bývalábudovaŠkolY v lokalitě §tará ÚPa), BYtY uyry výuuďo;,ry rilóilu noinirrerstva pro místní rozvoj čR,
Pro nájem byťů se stanovují tyto podmínky:

a) Byt lze pronajmout zájemci, který je seniorem ve věku nad 70 let (nájemní smlouva bude
b) Bytlze pronajmout zájemci, kteý ie Laoirli na pomoci jiné fyzické osoby - invalidní v LaŽIY' stuPni (nájemní smlouva b:á: ý""ř.""i"]áel" na dobu 2let, nájemHí smlouva bude

i§:i:ř[ffiů"rjÍ§ 
2 rokY, Pokud uuo, n4;.ř.. nadále ,pr,t""""ňádmínky pro nájem

c) Byt lze,pronajmout zájemci, k,:y l..p.rr"l" pf9,: házející dvě podmínky (nájemnísmlouva bude uzavřena na dobu určitou l ráku, [eziaIsiho prodloužení).

zájemce o pronájem bytu nesmí mít k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovémsPoluvlastnictví bYtový dům, rodinný dům 51o_;i.'Ši.j"u ]rodmínka platí i pro případnéhosPolubYdlÍcího nájemce, Tato podmínŘa vycházít a"i"iJ.t'poamínek stanovených MMR čR.
Ých a na.

označení bvtů podlahová plocha bytu uýš. rrá,i.*ného/rn

lyt A (l+kk) 39.51m2
byt B (1+1) 44,90 m2

Upřednostněni budou zájemci splňující podmínku a), resp. b).

BYtY se nacházejí ve 2, NP budovY, chodba 2,NP budov y je zpřízemí dostupná výtahem. K bytům náležísamostatné auzanykatelné sklepní kóje v 1. NP budovy ,u 
u- - '''

BliŽŠÍ informace mohou zájemci získaí 
"_:tll1rg města, tajemníka Měú a stavebního technika natelefonech 499 736 336, 4g9 896 l14 a 4g9 736 378.

Žádosti o pronájem lze zaslatna adresu Město Pec pocl Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230,5422l Pec pod
řillřťilfidně 

osobně předat v poclatelně Městského úřadu Pec poá Snezkou ne;pozoc;i do.16.9.2020

VÝ


