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Starosta Obce Řepiště, který plní funkci rady obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), podle § 102 odst. 3) zákona o obcích, a dle § 39 zákona o obcích

zveřejňuje záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc,
a to nebytové prostory (místnosti) v části budovy na parcele č. 764/8 k.ú. a obec Řepiště,
v budově Tělocvičny Řepiště č.p. 555 na ulici Mírová, a to klubové místnosti, kuchyňky,
koupelny, WC a skladové místnosti, vše v 2 NP o celkové rozloze 30 m2.
Doba nájmu ve výše uvedeném rozsahu:
určitá, od 01.09.2022, nájem je spojen s trváním
zaměstnaneckého poměru u obce Řepiště (služební byt).
Výše nájemného:

90,- Kč/m2/měsíc, tj. 2.700,- Kč měsíčně

Náklady na provoz a služby spojené s užíváním místností k bydlení ve výše uvedeném rozsahu jsou stanoveny na 2.000,- Kč měsíčně (osvětlení společných prostor, úklid spol.prostor,
odpad, elektřina, studená a teplá voda, teplo).
Pronájem nebytových prostor je podmíněn pracovním místem u obce Řepiště.
Pronajímatel si vyhrazuje možnost každoročního zvýšení nájemného o inflaci včetně úpravy
cen za provoz a služby na základě navýšení nákladů na provoz budovy.
Obsah a forma zpracování nabídky:
Nabídka bude vyhotovena písemně a musí odpovídat požadavkům pronajímatele.
Zájemci o pronájem mohou k záměru vyjádřit případně předložit své písemné nabídky
v zalepených obálkách tak, aby byly doručeny do pondělí 22.08.2022 do 13.00 hod..
Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adrese Obecní úřad Řepiště, se sídlem ul. Mírová
178, 739 31 Řepiště.
Obálka bude označena „Pronájem nebytové prostory tělocvična - NEOTVÍRAT".
Na obálce musí být uvedená adresa odesílatele.
Další informace budou v případě zájmu poskytnuty kontaktní osobou, panem Rostislavem
Kožušníkem, starostou obce, e-mail: obec@repiste.eu, tel. 558 671 925, 724 178 654.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22.08.2022 v 16 hod. bez účasti uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběr nájemce zrušit, vyloučit zájemce, který nesplňuje podmínky výběru nájemce, případně nevybrat žádného nájemce.
Zveřejnění záměru není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani veřejným příslibem, veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídkou ve smyslu
občanského zákoníku.
O vyhlášení záměru pronájmu nemovitého majetku obce rozhodl starosta obce, který plní
funkci rady obce, svým usnesením č. R092/2022 ze dne 03.08.2022.
V Řepištích 03.08.2022

Rostislav Kožušník, v.r.
starosta
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