1‘

HRADEC KRÁLOVÉ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

spis: SZ MMH Kil 33265/2020
č.požadavku:0M2/ST

0M2/8912020

OZNÁMENÍ

O ZÁMĚRU Č. 89

Dle ustanovení 39 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění, a dle usnesení
Rady města Hradec Králové č. RMI2020I1022 ze dne 08.09.2020, zveřejňuje Statutárnĺ
město Hradec Králové tento záměr: pronajmout nemovitý majetek
nebytové
prostory.
—

Předmět nájmu:
nebytový prostor č. 503 na Gočárově třídě č. p. 760 (prostor byl naposledy využíván
za účelem provozu centra pro ženy s diagnózou ca mammy) o celkové ploše 130 m2.
Nebytový prostor se nachází v přízemí domu. Vstup do nebytového prostoru je ze
společných nebytových prostor obytného domu č. p. 760. Elektrická energie je měřena
samostatným fakturačním elektroměrem J x 20 A. Teplo a studená voda jsou do prostoru
dodávány dálkově. Teplo je měřeno poměrovými měřiči. Teplá voda je zajištěna el.
ohřívačem. V průběhu měsíce listopadu až prosince 2020 dojde u nebytového prostoru
k výměně oken.
kancelář— 19 m2
kancelář 12,66 m2
prodejna —58 m2
umývárna 3,84 m2

ochoz 35 m
WC—1,50 m2

—

—

-

Nájemce je povinen si zajistit soulad užívání dle záměru nájemce s právními předpisy.
Prohlídku nebytových prostor po dohodě umožní pan Radek Vohlídka, tel. 603 434 842.
-

-

Podmínky nájmu:
1. předložit podnikatelský záměr na využívánĺ nabĺzeného prostoru, nabídnout
nájemné, mínimální nájemné činí: 1.500,- Kčlm2lrok částka je bez DPH. Uvést, zda je
žadatel plátcem DPH.
—

2. předložit kopií platného živnostenského listu, výpis z obchodního 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
musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve výše
uvedených podmínkách nájmu a identifikační číslo žadatele flC + DIC). Oznámení o
záměru je k dispozicí 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 16.10.2020 (včetně) na odbor správy majetku města v zalepené
obálce s označením “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
zasedací místnosti odboru městských investic v 1. patře (dveře č. i99IA) Magistrátu
města Hradec Králové, Ceskoslovenské armády 408 (pravá část budovy).
Chráníme Vaše osobní údaje. Z údajů uvedených ve Vaší žádostí 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. Udaje 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

ATUTÁRN1
HRADEC KRÁLOVÉ
‚//odbor sprvy,ina)etku
magiätu města
/

Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru
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