Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2t
datum vyvěšení : 2.3.2020
datum snesení:

o
o

z ámě

zNAMENI

ru nakládat s maj etkem města
(zámér č. 3/3/2020)

V

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

Pronájem na dobu neurčitou od1,.12.2020 s měsíčnívýpovědní lhůtou částípozemků p.č.
155/1 - ostatní plocha, manipulačníplocha a p.č. 600/5 - ostatní plocha, manipulační
plocha, obou v k.ú. Velká Úpa I. Na prvním pozemku je k dispozici celkem 30 stání (3
dvoustání, 24 jednostání)o na druhém pozemku je k dispozici 15 jednostání pro osobní
motorová vozidla.

Nájemci budou moci přidělená stání lyužívatpouze v období zimní sezóny, tj. během
pěti měsícůse sněhovou pokrývkou (období např. od 1.12.2020 ů 30.4.202!, od
1.12.202l, do 30.4.2022 atd.). Učelem pronájmu pozemku je stání osobních vozidel.
Nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč/stání/bez DPH za pětiměsíčníužívacíobdobí.

jedná o v současnédobě obsazená parkovací místa.
Yn p.p.t. 155/1 se ve všech případech
je
Učelem vyvěšení tohoto záméru
uzavření nových nájemních smluv s účinnostíod
1,12.2020 za upravených smluvních podmínek (mj. zvýšenínájemného). Pokud všichni
stávající nájemníci p.p.č. 155/1, kteří budou při rozhodování zastupitelů o l}běru
nájemců upřednostněni, přistoupí na úpravu nájemní smlouvy, nebude se výčet nájemců
měnit. V případě p.p.č. 600/5 je v současnédobě obsazeno 8 z 15 míst, 7 míst je volných.
Podklady k tomuto zátmérl (rozpis jednotlivých míst apod.) jsou k dispozici u tajemníka
MěÚ, Mgr. Michala Bergera, tel. 4991896114. V případě p.p.č. 155/1 se jedná o plochu pod
bývalou poštou, v případě p.p.č. 600/5 se jedná o plochu pod Hlušinami pod hasičskou
zbrojnicí,
Žádosti o nájem, návrhy a připomínky kzám&umtže kdokoliv předkládat písemnou formou
na Městský úřad Pec pod Sněžkou do 23.3.2020 do 1 1 .00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města
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