MĚSTO DEŠTNÁ
nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec
telefon: 384 384 291 tel./fax: 384 384 231

IČ:00246506 DIČ CZ00246506 e-mail: podatelna@destna.cz

Město Deštná nabízí k pronájmu byt č. 3 v čp. 9, 3 + kk o velikosti 94,98 m2
Specifikace nabízeného bytu č. 3 v čp. 9 na Náměstí Míru v Deštné
Kategorie:
I.
Předsíň:
Patro:
1.
Koupelna + WC:
Velikost bytu:
3 + kk
Komora:
Kuchyně:
20,63 m2
Předsíň.
Obývák:
18,19 m2
Kotelna:
2
Pokoj:
12,72 m
Celková plocha:
Ložnice:
17,55 m2

3,7 m2
5,05 m2
2,78 m2
10,28 m2
4,08 m2
94,98 m2

Vytápění a ohřev vody: plyn. kotel + el.bojler
Byt bude k pronájmu od konce února, začátku března (termín bude upřesněn).
Min. požadované nájemné: 30,- Kč/m2/měsíc (celková plocha 94,98 m2).

Zájemci o pronájem předloží nabídku s těmito údaji:
Nabídková cena za m2/měsíc, (např. nabízím částku 30,- Kč/m2/měsíc)
Identifikační údaje zájemce a spolubydlících osob.
Nabídka bude podána v uzavřené obálce a označena heslem „Byt č. 3 v čp. 9“ na podatelně
MěÚ v Deštné.
Podmínky pro výběr nájemníka:
Podle doložených nabídek vybere zastupitelstvo Města Deštná nájemníka, kdy bude
zohledňovat tyto kritéria:
Výše nabídky
Při stejné výši nabídky mají přednost rodiny s dětmi.
Podmínky veřejné soutěže: Zájemce musí mít vyrovnány všechny závazky vůči městu.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s inflačním
koeficientem vždy k 1.2. platným od roku 2013.
Zájemce není vlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení
v Deštné nebo Lipovce, (přílohou čestné prohlášení).
Soutěže se mohou zúčastnit i současní nájemci bytů ve
vlastnictví města Deštná, pokud při vítězství v soutěži ukončí
nájem ve stávajícím bytě.
Další náklady spojené s užíváním bytu:

Vodné a stočné cca 300,- Kč/měsíc
El. energie cca 1.200,-Kč/ měsíc
Plyn cca 2.000,- Kč/ měsíc
El. energie ze spol prostor: 300,- Kč/rok
Prohlídka bytu umožněna po dohodě zájemce s P. Kučerou tel.: 607 937 291
Datum zveřejnění: 8.2.2012.
Uzávěrka podaných nabídek: 27.2.2012 do 15°°.
Město si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout, kteroukoliv z došlých nabídek.

Pavel Kučera
Vedoucí tech. úseku města Deštná

