Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I
datum vyvěšeníz 20.72.2011
datum snesení:

o
z ámě

V

zNAMENI

ru nakládat s majetkem města

souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném znéru (Obecní zřízení) oznamujeme, že

město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

Nájem na dobu neurčitou od 5.1.2018 s šestiměsíčnívýpovědní lhůtou pozemků:

-

p.č. I07l2- ostatní plocha, manipulačníplocha o qýměře 1540 Ň
st.p.č. 379 - zastavéná plocha a nádvoří o výměře 40 íď,jehož součástí je budova bez
čp.lěe. - garáň,
st.p.č. 380 - zastavénáplocha a nádvoří o výměře 76 flÝ, jehož součástí je budova bez
čp./če.- jiná stavba,

st.p.č. 381 - zastavéná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, jehož součástíje budova
bez čp.lče.- jiná stavba,
st,p.č. 381 - zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 76 m2, jehož součástí je budova bez
čp./če.-jínástavba,

všech v k.ú. Velká Úpa II, za účelemzajištění provozu sběrného dvora. Zqíšténímprovozuse
rozumí: a) sběr a shromažďování odpadu vzníkqícíhona územíměsta Pec pod Sněžkou, b)
odstranění odpadů či jejich předáni k dalšímu vyllžitíoprávněným osobám, c) provádění
obsluhy sběrného dvora, která zafunuje vedení evidence o všech přijatých odpadech a o
osobách, které odpad předaly, vybíránípoplatkůzapŤijaté druhy odpadů.
Součástípronájmu je soubor movitých věcí * sběrných nádob (3 x kontejner Abroll - nosnost

72t,3xkontejnerAbroll -nosnost8t, 1xkontejnerAvia-hakovénatahování, 10x

kontejner plastový - objem 1 100 1, 5 x odpadová nádoba - objem I201,5 x odpadová nádoba
- objem 240 I) k zajištění provozu sběrného dvora.

Minimální požadovanénájemné za
Kč/měsícvč. DPH.

pozem|<y a movité věci uvedené výše óiníz 24.200,-

Žadate| o nájem bude provoz sběrného dvora zajištovat na vlastní odpovědnost,
vlastními prostředky a vlastními zaměstnanci. Zadatel o nájem musí zachovat stávající
otvírací dobu sběrného dvora a rozsah odebíraných odpadů (btžšíinformace na
vyžádán). Žadatel o nájem musí mít ke dni počátku nájmu na provoz sběrného dvora
zpracovaný a příslušnými orgány ochrany ZP schválený provozní řád sběrného dvora.
Jedná se pozemky
hasičskézbrojnici.

a zaíízení,které jsou

součástí sběrného dvora ve Velké Úpě naproti

informace kzáméru lze ziskat na MěÚ Pec pod Sněžkou u
Mapové podklady a bIížší
tajemníka nebo u starosty. Prohlídka pozemků věcí movit}ch uvedených v tomto záméru je
možnápo předešlételefonické dohodě (tel. 499 896 114).

Žáďosti kzáměru, návrhy a připomínky kzáměru mluže kdokoliv předkládat písemnou
formou na Městský úřad Pec pod Sněžkou do 4.1.2018 do 12.00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města
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