MĚSTO TIŠNOV
Tišnov 21.6.2012
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 p r o n a j m o u t část nebytového
prostoru v pravé části přízemí objektu čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově o výměře 136,91 m2
+ alikvotní část společných prostor o výměře 35,42 m2. Volný od 1.7.2012.
Podmínky a náležitosti podání žádosti na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 2 na ul.
Brněnská v Tišnově:
a)
uvést podnikatelský záměr,
b)
uvést nabízenou výši nájemného,
c)
uvést způsob majetkového vyrovnání provedeného zhodnocení pro případ
ukončení nájemního vztahu.
Termín podání žádostí do 27.7.2012 na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346.
Obálky budou označeny: „Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 2 na ul. Brněnská 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 svobodova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí Rady
města Tišnova.
Záměr pronájmu předmětných nebytových prostor byl schválen na jednání Rady města
Tišnova dne 20.6.2012.

Radovan Klusák
1. místostarosta města Tišnov
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