Město Tišnov, IČ 00282707, zastoupené starostou města, Bc Jiřím Dospíšilem, v souladu s § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
zveřejňuje záměr
„Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 312 na ulici Riegrova v Tišnově
společnosti itseft s.r.o. na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016.“
Článek I.
Informace o druhu, předmětu pronájmu
Předmětem záměru pronájmu je nebytový prostor umístněný 3. nadzemním podlaží, místnost č. 27 o
výměře 24,3 m2 v objektu č. p. 312 na ulici Riegrova v Tišnově, nacházející se na pozemku parc. č. st.
360 v k.ú. Tišnov.
Článek II.
Podmínky pro poskytnutí doplňujících informací
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách na
Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a komunálních služeb, u paní Lenky Klusákové, příp.
elektronicky na adrese lenka.klusakova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.
Článek III.
Lhůta a místo pro podání vyjádření
Datum:

do 7. 7. 2016

Místo pro podání nabídek:

Podatelna města Tišnov, náměstí Míru 346

K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu města Tišnova nebo doručit osobně na podatelnu
města Tišnova, po celou dobu lhůty, vždy v pracovních dnech pondělí, středa od 08:00 hodin do
17:00 hodin, v pátek od 08:00 hodin do 12:00 hodin. Na vyjádření podané po uplynutí lhůty se
pohlíží, jako by nebylo podáno. V tomto případě zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že
jeho vyjádření bylo podáno po uplynutí lhůty pro podání vyjádření.
Článek IV
Další informace k záměru
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit záměr kdykoliv do rozhodnutí Rady města Tišnova. Pokud
dojde ke zrušení záměru, nevzniká vůči městu Tišnov jakýkoli nárok.
Město Tišnov si vyhrazuje právo na změnu, doplnění a upřesnění záměru. Změny budou uveřejněny v
místě obvyklým způsobem.
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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