OBEC

BEZDĚDOVICE
*  Obecní úřad: Bezdědovice, č. p. 109, 388 01 Blatná *   383423878 *

OZNÁMENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM
ZÁMĚR PRONÁJMU
Obec Bezdědovice zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu obecního
bytu byt č. 1, o velikosti 2+1, sestávající se z kuchyně, 2 pokojů, koupelny a
WC o celkové výměře bytu 61,5 m2 v přízemí části budovy č.p. 27
v Bezdědovicích, parcelní číslo na st. parcele č. 65 od 1.5. 2018.
-

Náklady na elektřinu a plyn hradí nájemce přímo dodavateli.
Nájem a služby hradí nájemce pronajímateli měsíčně, a jsou splatné vždy do
konce kalendářního měsíce.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku a dále se v případě
pravidelných plateb automaticky obnovuje na další rok.
Přilehlý dvůr je společný pro byt č. 2 a obecní hostinec.

Podmínky pronájmu – předložit:
Písemné nabídky zaslat v zalepené obálce s označením „Pronájem bytu“ 2+1 na
adresu: Obecní úřad Bezdědovice č.p. 109, 388 01 Blatná
Informace na tel. č./fax.: 383 423 878; e-mail: bezdedovice@seznam.cz
Obecní úřad v Bezdědovicích oznamuje, že výše popsaný záměr byl projednán na
Zastupitelstvu obce Bezdědovice , které se konalo dne 22.3. 2018 a usnesením
č. 18/3/2018 byl schválen.
V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, jsou tyto záměry
zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své návrhy,
protinávrhy nebo připomínky, které je možné odevzdat na Obecní úřad v písemné
podobě nejpozději do 19.4. 2018 do 12:00 hodin. Na později doručené připomínky či
protinávrhy nemusí brát zastupitelstvo obce zřetel. Podrobnosti a sdělení ke
schváleným záměrům je možné získat na Obecním úřadu ( starosta Jiří Bláha, p.
Vestfálová – tel.č. 383 423878 ).
Datum zveřejnění na úřední desce: 26.3. 2018
Datum sejmutí z úřední desky:
12.4. 2018
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 26.3. 2018 do 12.4. 2018
Jiří Bláha
Starosta obce Bezdědovice

