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nakládat s majetkem města

(zámér č. 6/3/2020)

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

Pronájem části

a) p.p.č. 155t1- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Velká Úpa I,
b) p.p.č. 192tt - ostatní plocha, manipulační plocha o qýměře 6 m2 v k.ú. Velká Úpa I,
c) p.p.č. 600/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře ó m2 v k.ú. Velká Úpa Io

d) p.p.č. 1127 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Vetká Úpa II,

na dobu neurčitou od 1,.1,.2021 s měsíční ýpovědní lhůtou.

Nájemné je stanoveno ve výši 12.000o- Kč/část pozemku/rok bez DPH.

Ve všech případech se jedná o části pozemků, na nichž jsou v současné době umístěny
velkoplošné reklamy (billboardy) a k nimž mají jejich vlastníci právní vztah. Účetem
vyvěšení tohoto záměru je uzavření noqých nájemních smluv s účinností od 1,1.202t za
upravených smluvních podmínek (mj. zvýšení nájemného). Pokud všichni stávající
nájemníci a uživatelé, kteří budou při rozhodování zastupitelů o výběru nájemců
upřednostněni, přistoupí na úpravu nájemní smlouvy, nebude se výčet nájemců měnit.

Podklady k tomuto záméru jsou k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michala Bergera, tel.
4991896114. V případě p.p.č. l5511 se jedná o plochu pod bývalou poštou, v případě p.p.č.
I92lI se jedná o plochu naproti řadovým garážim u pensionu Starý mlýn, v případě p.p.č.
60015 se jedná o plochu pod Hlušinami pod hasičskou zbrojnicí, v případě p.p.č. lI27 se
jedná o plochu vedle komunikace na Malou Úpu, za vlevo za mostem za pensionem
křižovatka.

Žádosti o nájem, návrhy a připomínky kzémérumůže kdokoliv předkládat písemnou formou
na Mčstský úřad Pec pod Sněžkou do 23.3.2020 do 1 1.00 hodin.

Alan Tomášek
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