SMM 323/2017-18789/2017-rk

Město Kostelec nad Orlicí v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje

záměr obce
pronajmout
-

pozemek parc. č. 2345/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.131 m2 včetně budovy
čp. 1457 (stavba pro výrobu a skladování) jež je součástí pozemku parc. č. 2345/17 a
pozemek parc. č. 2345/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 539 m2 včetně budovy bez
čp./če (jiná stavba) jež je součástí pozemku parc. č. 2345/24 a dále
část pozemku parc. č. 2345/40 - ostatní plocha o výměře 614 m2,
to vše nacházející se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, a to
obálkovou metodou nejvyšší nabídce s uvedením nejnižšího podání - měsíčního nájemného
ve výši 55.000,-- Kč bez DPH a energií spojených s nájmem s tím,
že si město vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky.
Nájem bude možný nejdříve od 01.11.2017 a bude sjednán na dobu 5 let s případnou opcí nájmu na
dalších 5 let.
Oba předmětné objekty a obslužný pozemek jsou umístěny v částečně uzavřeném areálu bývalých
kasáren při výjezdu z Kostelce nad Orlicí směrem na Vamberk.
Prohlídka objektů bude umožněna v pátek dne 20.10.2017 od 9:00 do 10:00 hodin na místě samém
nebo dle dohody na telefonním čísle 724 895 712 s paní Renatou Kubíčkovou, referentkou odboru
správy majetku města MěÚ v Kostelci nad Orlicí.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit či podat své písemné nabídky, které budou
doplněny o podnikatelský záměr předmětných prostor a musejí být doručeny v zalepené obálce
s označením „Pronájem budovy čp. 1457 a budovy bez čp. na pozemku parc. č. 2345/24 –
NEOTVÍRAT“, a to buď osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Městského úřadu v Kostelci nad
Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, a to nejpozději do pondělí 30.10.2017 do
12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu již nebude brán zřetel.
Tento záměr byl schválen Radou města Kostelec nad Orlicí dne 14.08.2017, usnesením č. 19/2017.
Příloha: 2
František Kinský, v.r.
starosta města
Vyvěšeno:
Sňato:
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