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OZNÁMENÍ

O ZÁMĚRU Č. 91

Dle ustanovenĺ 39 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění, a dte usnesení
Rady města Hradec Králové č. RM1202011018 ze dne 08.09.2020, zveřejňuje Statutární
město Hradec Králové tento záměr: pronajmout nemovitý majetek
nebytové
prostory.
—

Předmět nájmu:
nebytový prostor č. 501 v ulici v ulici Pražská č. p. 91 (prostor byl naposledy využíván,
jako služebna městské policie) o celkové ploše 50,79 m2.
Prostor byl v minulosti vytápěn plynovými kamny I ks (nedostačující).
Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu nebytového prostoru je třeba provést tyto
opravy; celková výměna elektrické instalace, oprava zdí a omítek, podříznutí zdí, oprava
betonových podlah včetně izolací, výměna PVC krytiny a dlažby, výměna vstupních dveří,
výměna WC, umyvadla, elektrického bojleru.
Nájemce si zajistí v případě potřeby veškeré výše uvedené stavební opravy sám, na vlastní
náklady, nebude požadovat na vlastníkovi objektu úhradu těchto nákladů, ani náhradu toho,
o co se případně zvýší hodnota předmětu nájmu, ani vydání bezdůvodného obohacení
čí jinou náhradu za případné zhodnocení nemovitosti, resp. předmětu nájmu takové platby
a náhrady nebude nájemce oprávněn požadovat ani za trvání nájmu, ani po skončení
nájmu. Stavební úpravy budou probíhat v souladu se zákonem č. 783/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
budou respektovány další příslušné právní předpisy a normy.
—

Prohlídku nebytových prostor po dohodě umožní pan Radek Vohlídka, tel. 603 434 842.
-

-

Podmínky nájmu:

Í. předložit podnikatelský záměr na využívání nabízeného prostoru, nabídnout
nájemné, minimální nájemné činí: 350,- Kčlm2lrok částky jsou bez DPH. Uvést, zda je
žadatel plátcem DPH.
—

2. předložit kopii platného živnostenského listu, výpís z obchodnĺho rejstříku, u
neregistrovaných osob jiný doklad pro identifikaci uchazeče, telefon nebo e-mail
žadatele.
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3. žadatel nesmí být dlužníkem města a městských organizací, kde je město
zřizovatelem nebo zakladatelem.
4. žádost o prostory
musĺ obsahovat všechny náležitosti uvedené ve výše
uvedených podmínkách nájmu a identifikační číslo žadatele tlC + DIC). Oznámení o
záměru je k dispozici na odboru správy majetku města Magistrátu města Hradec
Králové a Internetu http:Uwww.hradeckralove.orq
5. Rada města Hradec Králové si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Lhůta pro podání písemných žádostí
poštou nebo osobně prostřednictvím
podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec
Králové, nejpozději do i6.iO.2020 (včetně) na odbor správy majetku města v zalepené
obálce s označenĺm “záměr pronajmout“ a adresou nebytového prostoru. Rozhodným
termínem pro posouzení včasného podání je datum doručení nebo přijetí na Magistrátu města
Hradec Králové.
-

Veřejné otevírání žádostí bude provedeno dne 20.10.2020 od 13.00 hodin v
zasedacĺ místnosti odboru městských investic v 1. patře (dveře č. I 991A) Magistrátu
města Hradec Králové, Československé armády 408 (pravá část budovy).
Chráníme Vaše osobní údaje. Z údajů uvedených ve Vaší žádosti se v souladu s Nařízením GDPR
shromažďují v rozsahu nutném pro plnění zákonem uložených povinností (nebo v souvislosti
s výkonem veřejné moci) pouze osobní údaje nutné pro splnění účelu, který vyplývá z obsahu tohoto
oznámení o záměru. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění
daného účelu, konkrétní doba zpracování je stanovena spisovým a skartačním řádem. Podrobné
informace k ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách města.

V Hradci Králové dne 14.09.2020

STATUTÁRNĺ Mi
HRADEC KRÁLOVÉ
Odbor spry
majetku města
magistr města
armády 408

Ing. Mílan Brokeš
vedoucí odboru
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