RADA MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměry
MĚSTA TIŠNOVA
1. Pronájem části nebytových prostor ve 2. NP objektu čp. 346 na nám. Míru
v Tišnově - kanceláří č. 212 a č. 213 o výměře 46 m2 + alikvotní části společných
prostor Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně.
2. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1560/4 podle GP označené parc.č.
1560/14 o výměře 68 m2 Marcelovi Kupskému, bytem Brno.
3. Pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2033/9 o výměře 20 m2 obci
Předklášteří za účelem umístění velkoobjemového kontejneru.

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
7.12. 2011 včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova

vyvěšeno: 23.11.2011
sňato:

do

RADA MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměr
MĚSTA TIŠNOVA
1. Pronájem nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou Králova, čp.
1742 s p.č. st. 2137 v k.ú. Tišnov, v objektu D Centra sociálních služeb Tišnov,
příspěvkové organizace. Jedná se o prostory stávající prodejny dekoračních
předmětů o celkové výměře 106,21 m2
2. Podmínky pronájmu a náležitosti žádosti o pronájem výše uvedených
nebytových prostor:
a) nájem na dobu neurčitou
a) uvést nabízenou výši ročního nájemného (cenu bez DPH a s DPH)
b) uvést předmět podnikání, tj. podnikatelský záměr na využití prostor
Termín podání žádostí:
do 15 dní ode dne vyhlášení na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346.
Obálky označit:
„Pronájem nebytových prostor v DPS Králova, v budově D - nerozlepovat!“
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v době
od 7 do 15.30 hod. u ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové
organizace, Králova 1742, Tišnov.
Občané se mohou ke shora uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě do 7.12.
2011 včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova
vyvěšeno: 23.11.2011
sňato:

