MĚSTO TIŠNOV
Tišnov 23. 06. 2015

Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r

změnit

nájemní smlouvu uzavřenou dne

12. listopadu 1990 mezi městem Tišnov a Jarmilou Vašíkovou, IČ 12452173 , se sídlem Čížky
2, Tišnov na pronájem části nebytových prostor v prvním patře objektu č. p. 358 na ulici
Klášterská, nacházející se na pozemku parc. č. st. 258 v k. ú. Tišnov. Změnou nájemní
smlouvy by mělo dojít k prominutí nájemného za měsíce červenec, srpen, září 2015 z důvodu
uzavírky ulice Klášterská.
K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na podatelnu Městského úřadu Tišnov - Městský
úřad Tišnov, nám. Míru 346, Tišnov.
Bližší informace mohou občané obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov,
Odboru správy majetku a komunálních služeb, u paní Lenky Klusákové, příp. elektronicky na
adrese lenka.klusakova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí Rady
města Tišnova.
Tento záměr byl schválen Radou města Tišnova dne 17. 6. 2015

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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