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Záměr na pronájem bytu
Město Buštěhrad zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem bytu:
- Byt č. 5, 2 NP, Palackého 65, 273 43 Buštěhrad, k.ú. Buštěhrad
Velikost bytu: 2 pokoje o ploše 38,88 m2, předsíň a chodba o ploše 12,26 m2, koupelna a
WC o ploše 7,16 m2. Celková plocha bytu je 58,3 m2.
Vyvolávací cena nájemného 3.207,- Kč (55,- Kč/m2)

-

Zájemci o pronájem bytu se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,
které musejí být doručeny Městskému úřadu Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43
Buštěhrad, do 17.00 hod. 26. března 2018:
poštou tak, aby bylo doručeno nejpozději do 26.3.2018 do 17.00 hod.
osobně na PODATELNU nejpozději do 26.3.2018 do 17.00 hod.
Nabídka bude zalepená v obálce s nápisem „NABÍDKA NÁJEMNÉHO“
Termín prohlídek bytu:

5.3.2018
9.00 hod. – 10.00 hod.
7.3.2018
9.00 hod.- 10.00 hod.
Prohlídku objednejte na tel. 601 556 519 - pan Josef Veselý.
Den otevření obálek:

16.00 hod.- 17.00 hod.
16.00 hod.-17.00 hod.

04.04.2018 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu
Revoluční 1, Buštěhrad

Úřední hodiny: Po, St 8-12 a 13-17

Podmínky účasti ve výběrovém řízení
a) účastník výběru je svéprávná fyzická osoba
b) účastník má trvalý pobyt, pracoviště nebo místo podnikání v Buštěhradu
c) účastník doloží písemným prohlášením, že nemá možnost bydlení ve vlastním domě,
vlastní bytové jednotce nebo v družstevním bytě v rámci vlastnictví příslušného
družstevního podílu.
d) Účastník nemá ke dni podání nabídky dluhy vůči Městu Buštěhradu, jím zřízené nebo
vlastněné organizace, pokud je trvale hlášen mimo území města Buštěhradu, doloží
písemným potvrzením, že obci, ve které má trvalý pobyt, nic nedluží.
e) Účastník nejpozději v den podání nabídky složí na účet (připsání částky na účet města)
nebo do pokladny Města Buštěhradu peněžitou jistotu ve výši 10.000,- Kč, v případě, že
účastník podal nejvyšší nabídku a stane se nájemcem bytu, bude složená jistota započtena
na úhradu vratné kauce stanovené v nájemní smlouvě, a v případě převisu pak na první
nájemné. V případě, že se účastník nestane nájemcem bytu, bude složená jistota
účastníkovi vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení nájemní smlouvy
zastupitelstvem města s jiným účastníkem. V případě, že účastník podal nejvyšší
nabídku, ale od této následně odstoupil nebo po schválení nájemní smlouvy
zastupitelstvem města odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu, složená jistota propadne
ve prospěch města
f) O uzavření nájemní smlouvy s konkrétním nájemcem rozhodne zastupitelstvo města na
nejbližším zasedání konaném po termínu otevírání obálek.
Součástí nabídky je znění nájemní smlouvy.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem města Buštěhradu na jeho 2. zasedání dne
21.02.2018.

Ing. Arch. Daniela Javorčeková
Starostka města Buštěhradu
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