Záměr pronájmu dle §39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů

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 budovy č.p. 28, která je součástí pozemku parc.č. 114 a pozemků
parc.č. 114, parc.č. 115 a parc.č. 116, vše v k.ú. Jamné u Tišnova“
Článek I.

Informace o druhu, předmětu pronájmu
Předmětem záměru je pronájem budovy č.p. 28, která je součástí pozemku parc.č. 114 a
pozemků parc.č. 114 o výměře 547 m2, parc.č. 115 o výměře 939 m2 a parc.č. 116 o výměře
232 m2, vše v k.ú. Jamné u Tišnova, spolku K.R.A.J., IČ: 09813063, se sídlem Jamné 1, 666 01
Tišnov, za účelem pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí a provozu knihovny.
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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 Ing. Petry
Sedláčkové, příp. elektronicky na adrese petra.sedlackova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.

Článek III.
Lhůta a místo pro podání vyjádření

Datum:

do 9. 5. 2021

Místo pro podání vyjádření:

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.
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.

v.r.
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov

Vyvěšeno dne: 22. 4. 2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 22. 4. 2021
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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