RADA MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměry
MĚSTA TIŠNOVA
1. Pronájem nebytových prostor ve 2. patře objektu polikliniky čp. 24 nám. Míru v Tišnově o

výměře 42,58 m2 + alikvotní část společných prostor za účelem zřízení a provozování interní
a diabetologické lékařské praxe . V žádosti uveďte výši navrhovaného nájemného a přehled o
dosavadní praxi.
Obálky výrazně označit: „Pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky čp. 24

nám. Míru v Tišnově“ – nerozlepovat!“
Termín podání žádostí do 17.06.2010 na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

2. Pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2293 o výměře 25 m2 Janu Synkovi, bytem
Křižínkov pro účely provozování předzahrádky u restaurace Sklep.
3. Prodej nebo pronájem částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc.č. 1783/2 o výměře 304 m2,
části parc.č. 1772/3 o výměře 17 m2 a části parc.č. 2356 o výměře 23 m2. Jedná se o
oplocenou plochu kolem prodejního stánku naproti parkovišti pod restaurací Pod Klucaninou.
Plocha je územním plánem určena jako plocha pro občanskou vybavenost a sport.
a) Podmínky pro prodej části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 1783/2, části parc.č.
1772/3 a části parc.č. 2356:
Prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Obálky výrazně označit: „Prodej pozemků v k.ú. Tišnov „Brněnská“ – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu + závazek úhrady nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
Nabídky doručit v termínu do 30.6.2010 do 12:00 hod na podatelnu MěÚ Tišnov v budově
nám. Míru 346.
V případě rovnosti výše nabízené částky za prodej částí pozemků rozhodne los.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.
b) Podmínky pro pronájem části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 1783/2, části parc.č.
1772/3 a části parc.č. 2356.
Pronájem obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Pronájem na dobu neurčitou.
Výše nájemného minimálně 30 Kč/m2/rok s roční valorizací.
Obálky výrazně označit: „Pronájem pozemků v k.ú. Tišnov„Brněnská“ – nerozlepovat!“
V případě rovnosti výše nabízené částky za pronájem částí pozemků rozhodne los.

Nabídky doručit v termínu do 30.6.2010 do 12:00 hod na podatelnu MěÚ Tišnov v budově
nám. Míru 346.
Pronajímatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.

.

Bližší informace ke shora uvedeným záměrům mohou občané obdržet v úředních
hodinách na Městském úřadě Tišnov na odboru správy majetku a investic.
Občané se mohou ke shora uvedeným záměrům vyjadřovat ve lhůtě do 17.06.2010
včetně.

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova
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