MĚSTO POHOŘELICE, Vídeňská 699, PSČ 691 23
MĚSTO POHOŘELICE informuje

o možnosti pronájmu bytové jednotky 1KK v Pohořelicích
v budově města č.p. 234 na ul. Tyršova v Pohořelicích (k.ú. Pohořelice nad Jihlavou), stojící na
pozemku p.č. 820.
Jedná se o byt č. 7 v I.NP (1KK) o výměře 33,66 m2; nájemné činí 2000,-/měsíc; byt je
vhodný pouze pro 1 osobu.
Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 724 058 252 - Hana Plchová,
dveře č. C321; e-mail: hana.plchova@pohorelice.cz.
Nabídky či případné připomínky je možné podávat do 30.6.2021 do 15,00 hod.– p. Plchové
(v zalepené obálce označené v levém horním rohu jménem a adresou žadatele a v pravém dolní
rohu adresou a číslem bytu, který si chce pronajmout.
Žádost musí obsahovat osobní údaje žadatele, potvrzení o průměrném čistém měsíčním
výdělku žadatele za předchozí 3 kalendářní měsíce, popřípadě daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za předchozí zdaňovací období apod., kdy z těchto listin bude zřejmé, že je
v možnostech žadatele platit výši navrhovaného nájemného a úhrady za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu.)
Termíny prohlídky bytu Tyršova 234, Pohořelice:
středa 23.6.2021 po dohodě na tel. 724 058 252 s Hanou Plchovou, správa bytů.
Toto sdělení nezakládá právní nárok zájemci na uzavření nájemní smlouvy.
Rada města Pohořelice si vyhrazuje právo:
- zrušit nabídkové řízení na pronájem bytu v jeho kterékoliv fázi,
- neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem,
- byt nepronajmout, a znovu jej nabídnout k pronájmu za jiných podmínek,
- v případě více zájemců rozhodnout mj. podle jiného důležitého zájmu města, který bude ve
smlouvě odůvodněn (§ 38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
V Pohořelicích 14.6.2021
Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města
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