statutární město Zlín
Magistrát města Zlína, Odbor ekonomiky a majetku
se sídlem náměstí Míru 12, pracoviště Zarámí 4421
tel.: 577 630 334, e-mail:ivonapellarova@zlin.eu

Č. j. : 105/2018
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňujeme
před projednáním v orgánech statutárního města Zlína dle usnesení Rady města Zlína č.j.
68/11R/2018 ze dne 4. 6. 2018.
Záměr - nájem:
Vyvěšeno: 11. 06. 2018
Bude sňato: 26. 06. 2018

Objekty – byty

Okružní 4699 – I. segment byty číslo :
727 (plocha 36,18 m2), 825 (plocha 36,43 m2), 1006 (plocha 37,28 m2), 1017 (plocha
36,20 m2), 1021 (plocha 36,50 m2), 1117 (plocha 36,21 m2), 1206 (plocha 37,00 m2),
1214 (plocha 35,02 m2), 1226 (plocha 36,40 m2),
Pronájem bytů o velikosti 1+kk pro zájemce, kteří jsou zaregistrováni v evidenci
žadatelů o městský byt, bez možnosti odkoupení do vlastnictví.
Adresa bytů:

Zlín, Okružní 4699, byty č. 727, 825, 1006, 1017, 1021, 1117,
1206, 1214 a 1226

Popis bytů:

Byty byty č. 727, 825, 1017, 1021, 1117, 1214 a 1226 se
sestávají z místnosti s kuchyňským koutem, koupelny, předsíně,
balkónu a sklepní kóje,
byty byty č. 1006 a 1206 se sestávají z místnosti s kuchyňským
koutem, koupelny, předsíně, balkónu, spíž mimo byt a sklepní
kóje.
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Výše nájmu za m :

69,00 Kč.

Nájemní smlouva:

Na dobu určitou půl roku s možností postupného prodlužování
až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a
plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy.

Termín prohlídky :

byty č. 1206,1214,1226byt č. 1117byty č. 1006,1017,1021byt č. 825byt č. 727-

20. června 2018 od 9:00 do 9:15 hod.
20. června 2018 od 9:15 do 9:30 hod.
20. června 2018 od 9:30 do 9:45 hod.
20. června 2018 od 9:45 do 10:00 hod.
20. června 2018 od 10:00 do 10:15 hod.

Zájemci, kteří splňují podmínky dle platných Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech
v majetku statutárního města Zlína si mohou podat přihlášky na Odboru ekonomiky a majetku
Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín, v přízemí, dveře číslo 105
do 27. června 2018, do 11:00 hodin.
Výběr budoucího nájemce podléhá schválení Radou města Zlína.

statutární město Zlín
Magistrát města Zlína, Odbor ekonomiky a majetku
se sídlem náměstí Míru 12, pracoviště Zarámí 4421
tel.: 577 630 334, e-mail:ivonapellarova@zlin.eu

Č. j. : 105/2018
Statutární město Zlín si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené v žádosti uchazeče.
Statutární město Zlín si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového
řízení bez udání důvodu kdykoliv do uzavření smlouvy.
Statutární město Zlín si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud nesplní požadavky
obsažené v této výzvě.
Nabídky podané po termínu pro podávání nabídek nebudou statutárním městem Zlínem
přijaty.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.

