ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměr
MĚSTA TIŠNOVA
Prodej volného třípokojového bytu č. 1677/2 o výměře 82,60 m2 v přízemí
budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně spoluvlastnického podílu ve
výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a na pozemcích
parc.č.st. 1592 a parc.č.st. 1686 v k.ú. Tišnov za podmínek stanovených v Pravidlech
prodeje bytů z majetku města Tišnova ze dne 3.6.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne
15.12.2012. Prodej proběhne prostřednictvím elektronické aukce. Výchozí kupní
cena činí 1.499.994 Kč.

Zájemci o koupi bytu mohou svoji žádost podat v termínu do 16.1.2012 do 17:00
hodin na podatelně MěÚ Tišnov, nám. Míru 346 v Tišnově nebo elektronicky na email svobodova@tisnov.cz
v žádosti zájemce uvede: - jméno a příjmení
- adresu trvalého pobytu a adresu pro doručování
- rodné číslo
- telefonní kontakt
- e-mailovou adresu
- neuvádět nabídkovou cenu bytu!!

Po svěšení vyhlášeného záměru, to je dne 17.1.2012, bude vyhlášena elektronická
aukce. Všichni přihlášení zájemci obdrží e-mailem přihlašovací údaje pro vstup do
aukční síně a harmonogram průběhu jejího konání. V době konání tzv. zadávacího
kola (cca 7 dní) podají svoji nabídku, minimálně ve výši výchozí kupní ceny dané
vyhlášeným záměrem. Po té proběhne tzv. mezikolo (cca 2 dny), kdy bude provedena
kontrola ze strany zadavatele. Jako poslední fáze je tzv. kolo soutěžní, ve kterém
může zájemce o koupi bytu svoji nabídku měnit směrem nahoru v závislosti na
aktuální nabídce. Termín a hodina soutěžního kola je pevně daná a trvá přibližně 20
minut - 60 minut. O prodeji nejvyšší nabídce rozhodne Zastupitelstvo města
Tišnova na nejbližším zasedání.

Odbor správy majetku a investic umožní případným zájemcům prohlídku bytu v
termínech: 4.1.2012 v době od 15:30– 15:45 hod.
11.1.2012.v době od 15:30– 15:45 hod.
přímo na adrese Tišnov, Králova 1677, byt. č. 2.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje výše uvedených nemovitostí
kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních
hodinách na Městském úřadě Tišnov na Odboru správy majetku a investic.
Občané se mohou ke shora uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě do 17.1.2012
včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova

vyvěšeno: 16.12.2011
sňato:

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměr
MĚSTA TIŠNOVA
Prodej volného čtyřpokojového bytu č. 1723/1 o výměře 92,03 m2 v 1. patře
budovy čp. 1722, 1723 a 1724 na ul. Květnická v Tišnově včetně spoluvlastnického
podílu ve výši id 15/320 na společných částech domu čp. 1722, 1723 a 1724 a na
pozemcích parc.č.st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2 v k.ú. Tišnov za podmínek
stanovených v Pravidlech prodeje bytů z majetku města Tišnova ze dne 3.6.2010 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2012. Prodej proběhne prostřednictvím
elektronické aukce. Výchozí kupní cena činí 1.841.076 Kč.

Zájemci o koupi bytu mohou svoji žádost podat v termínu do 16.1.2012 do 17:00
hodin na podatelně MěÚ Tišnov, nám. Míru 346 v Tišnově nebo elektronicky na email svobodova@tisnov.cz
v žádosti zájemce uvede: - jméno a příjmení
- adresu trvalého pobytu a adresu pro doručování
- rodné číslo
- telefonní kontakt
- e-mailovou adresu
- neuvádět nabídkovou cenu bytu!!

Po svěšení vyhlášeného záměru, to je dne 17.1.2012, bude vyhlášena elektronická
aukce. Všichni přihlášení zájemci obdrží e-mailem přihlašovací údaje pro vstup do
aukční síně a harmonogram průběhu jejího konání. V době konání tzv. zadávacího
kola (cca 7 dní) podají svoji nabídku, minimálně ve výši výchozí kupní ceny dané
vyhlášeným záměrem. Po té proběhne tzv. mezikolo (cca 2 dny), kdy bude provedena
kontrola ze strany zadavatele. Jako poslední fáze je tzv. kolo soutěžní, ve kterém
může zájemce o koupi bytu svoji nabídku měnit směrem nahoru v závislosti na
aktuální nabídce. Termín a hodina soutěžního kola je pevně daná a trvá přibližně 20
minut - 60 minut. O prodeji nejvyšší nabídce rozhodne Zastupitelstvo města
Tišnova na nejbližším zasedání.

Odbor správy majetku a investic umožní případným zájemcům prohlídku bytu v
termínech: 21.12.2011 v době od 15:30– 15:45 hod.
9.1.2012 v době od 15:30– 15:45 hod.
přímo na adrese Tišnov, Květnická 1723, byt. č. 1.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje výše uvedených nemovitostí
kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních
hodinách na Městském úřadě Tišnov na Odboru správy majetku a investic.
Občané se mohou ke shora uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě do 17.1.2012
včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova

vyvěšeno: 16.12.2011
sňato:

