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Nabídkové řízení na pronájem bytu 1 + k.k. v ul. Pražská č.p. 16,
Netvořice
Městys Netvořice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem bytu 1+kk v Netvořicích, ul. Pražská č.p. 16.
Předmětný byt slouží a bude sloužit výhradně k bytovým účelům, tedy nikoli jako nebytové prostory, např.
kanceláře (sídlo firmy) apod.
Jedná se o bytovou jednotku umístěnou v 1. poschodí, situace bytu:
1. pokoj + kuchyňský kout, předsíň, koupelna, WC
Sklep
Celková podlahová plocha bytu + sklep

38,90 m2
2,25m2
41,15m2

Byt je vybaven elektrickým kotlem, radiátory, bojlerem a kuchyňským koutem. Případnou prohlídku bytu je
možné domluvit na tel.: 777244633 - Ivana Fulínová.
Hlavním kritériem pro posouzení nabídek tohoto nabídkového řízení je sociální situace uchazeče či jeho
možné uplatnění pro potřeby městyse. Další podmínkou toho, aby žadatel uspěl v nabídkovém řízení a byla
s ním uzavřena nájemní smlouva je přihlášení k trvalému pobytu na adresu Pražská č.p.16, Netvořice.
Výše nájemného bez poplatků je stanovena na 2.800,-Kč.
Další náklady, které nejsou obsaženy v nájemném, a které si budoucí nájemce hradí sám:
- platby za vodné a stočné
- platby za elektrickou energie společných prostor a ČOV
- platby za spotřebu elektrické energie v bytě
Maximální počet osob žijících v domácnosti: 1
Obálky s nabídkami musí být označeny „Nabídkové řízení – nájem bytu 1+kk, Pražská 16 – neotvírat“ a
musí obsahovat:
- jméno a příjmení zájemce
- důvody žádosti (sociální situace atd.)
- adresa pobytu zájemce
- kontaktní spojení (např. telefon, e-mail)
Nabídky musí být doručeny buď osobně do čtvrtka 7. července 2022 do 14 hodin, nebo poštou na výše
uvedenou adresu (rozhodující je nejpozdější datum podacího razítka 1. července 2022).
Obálky budou otevřeny 11. července 2022 v rámci zasedání rady městyse Netvořice.
Městys Netvořice si vyhrazuje právo celé nabídkové řízení bez udání důvodů zrušit.
Vyvěšeno dne: 21.6.2022
Městys Netvořice

