MĚSTO TIŠNOV
Tišnov 16.4.2014
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 prodat objekt bez čísla popisného na ul. Dřínová
v Tišnově na pozemku parc.č.st. 1578 v k.ú. Tišnov a pozemek parc.č.st. 1578 v k.ú. Tišnov
o výměře 165 m2 a současně z á m ě r pronajmout část pozemku parc.č. 786/30 v k.ú.
Tišnov o výměře cca 35 m2 pro potřeby zajištění parkovacích stání pro budoucí záměr.
Podmínky pro podání žádosti:
a) uvést podnikatelský záměr,
b) uvést nabízenou výši kupní ceny,
c) závazek kupujícího, že připojí tento objekt na zbudovanou přípojku tepla (vytápění na
centrální zásobování teplem) nebo uhradí městu Tišnov veškeré náklady spojené s
vybudování a zrušením teplovodní přípojky,
d) prohlášení žadatele, že je mu známa skutečnost, že součástí objektu je cca 20 m vysoký
pětiprůduchový zděný komín,
e) závazek kupujícího uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s prodejem a daň
z převodu nemovitostí,
f) úhrada vratné kauce ve výši 50.000 Kč před podpisem kupní smlouvy. Kauce bude
vrácena po dokončení stavby, doložení vydaného kolaudačního rozhodnutí a doložení
podepsané smlouvy o připojení na CZT.
Zájemci o prodej mohou
podat své nabídky na
podatelnu MěÚ Tišnov v
budově nám. Míru 346.
Obálky budou označeny:
„Prodej objektu bez čísla
popisného na ul. Dřínová
v Tišnově – neotvírat!“
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní Ing. Moniky
Svobodové, příp. elektronicky na adrese monika.svobodova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr pronájmu předmětných nebytových prostor byl schválen na jednání Rady města
Tišnova dne 16.4.2014.
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