MĚSTO TIŠNOV
Tišnov 6.10.2014
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 prodeje volného jednopokojového bytu č. 5 o výměře
31,67 m², ve druhém patře bytového domu na ulici Květnická č.p. 1719 v Tišnově, včetně
spoluvlastnického podílu ve výši id 10/640 na společných částech domu č.p. 1717, 1718, 1719 a
na pozemku p.č.st. 1974. Nemovitosti se nachází na pozemku p.č.st. 1974 v k.ú. Tišnov, zapsány jsou
na listu vlastnictví č. 3597 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnovenkov.
Prodej bytu bude realizován za podmínek stanovených v Pravidlech prodeje bytů z majetku města
Tišnova ze dne 3.6.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2011. Prodej proběhne tzv. obálkovou
metodou.
Podmínky pro podání nabídky:
a) uvést nabízenou výši kupní ceny,
b) uvést identifikační údaje zájemce (jméno, datum narození, adresa),
c) podpis zájemce,
d) uvést závazek kupujícího uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s prodejem a daň
z převodu nemovitostí,
e) uvést závazek kupujícího ke splácení pohledávek vzniklých z titulu poskytnutého úvěru na
revitalizaci bytového domu č.p. 1717, 1718, 1719 v Tišnově.
Zájemci o prodej mohou podat své nabídky na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346
v Tišnově, nejpozději do 30.11.2014, a to v zalepené obálce, která bude označena:
„ Neotvírat - Prodej bytu č. 5/1719 – OSMI“.
V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno
výše, nebude do nabídkového řízení zařazena. V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené
podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené
po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou
občané obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě
Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u Kateřiny
Smetanové, elektronicky na adrese
katerina.smetanova@tisnov.cz, dále na tel. 549 439 850
nebo na www.tisnov.cz.
Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného
zájemce.
Město Tišnov si dále vyhrazuje právo zrušit shora uvedený
záměr kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova.
Výše uvedený záměr byl schválen na jednání Zastupitelstva města Tišnova dne 6.10.2014.
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