Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 21
---------------------------------------------------------------------------

datum vyvěšení: 28.12.2015
datum snesení:

O Z N Á M E N Í
o záměru nakládat s majetkem města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že
město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:
Pronájem na dobu určitou od 1.4.2016 do 30.6.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou části
pozemku p.č. 662/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a pozemku
st.p.č. 399 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, jehož součástí je budova bez
čp./če. – stavba pro dopravu, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou.
Účelem nájmu je získání právního vztahu za účelem umístění a provozování dočasné
mobilní stavby plnohodnotné prodejny potravin a drogistického zboží (sestava 12
opláštěných buněk) a zázemí této prodejny, bez možnosti provozu jiné činnosti. Bude se
jednat o dočasnou stavbu, která se nestane součástí pozemku. Vzhled prodejny musí
vyhovět estetickým požadavkům a respektovat lokalitu. Prodejna bude v provozu po
dobu rekonstrukce prodejny Sněžka, čp. 291 v Peci pod Sněžkou, a to celoročně, po
dobu min. šesti dnů v týdnu. Nájemce bude zavázán nejpozději do třiceti dnů ode dne
ukončení provozu v prodejně Sněžka zahájit provoz v nové dočasné prodejně. Nájemce
bude povinen na vlastní náklady zajistit potřebné přípojky sítí (např. voda a elektro).
Navržená cena nájmu činí 1.815,-- Kč/měsíc vč. DPH. Nájemné bude splatné vždy na
jeden rok dopředu.
Jedná se o pozemek na peckém autobusovém nádraží. Žadatel na vlastní náklady vybuduje
novou mobilní autobusovou zastávku na AN.
Bližší údaje k záměru a mapové podklady jsou dostupné u tajemníka MěÚ Pec pod
Sněžkou, tel. 499/896114.
Dosud jediným zájemcem o nájem výše uvedeného pozemku je společnost Kubík a.s.
Žádosti o nájem, návrhy a připomínky k záměru se mohou předkládat písemnou formou na
Městský úřad Pec pod Sněžkou do 20.1.2016 do 12.00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města

