Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
ODBOR MAJETKU

V Týnci nad Sázavou 14.03.2017

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje
výběrové řízení
na pronájem bytu v č.p. 275, ul. Okružní, Týnec nad Sázavou.
1. Popis bytu


Byt č. 30 v 7. patře panelového domu č.p. 275, ul. Okružní, Týnec nad Sázavou



Celková výměra 56,6 m2, dispozice 2+1, provedena rekonstrukce bytového jádra



Pokoj 20,6 m2



Pokoj 11,7 m2



Kuchyň 8,0 m2



Předsíň 7,5 m2



WC 1,0 m2



Koupelna 2,6 m2



Balkon 4,2 m2



Sklep 1,0 m2

2. Podmínky nabídkového řízení


Minimální nabídnutá částka za pronájem bytu činí 70 Kč/m2/měsíc.



Žadatel nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Týnec nad Sázavou.



Nabídky, které nesplňují uvedené podmínky, nebudou do výběrového řízení připuštěny.

3. Podání nabídek
Nabídky se podávají v zalepené obálce označené výrazně „PRONÁJEM BYTU č. 30 v č.p. 275, Týnec
nad Sázavou - NEOTVÍRAT“ do podatelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou do 14,00 hod.
dne 20.04.2017.
Podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku napíše datum a hodinu převzetí a zapíše nabídku do
seznamu předložených nabídek.
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V nabídce musí být uvedeno:


Jméno, příjmení a datum narození předkladatele



Adresa trvalého bydliště, telefonní číslo



Nabízená částka za pronájem (Kč/m2/měsíc)



Počet osob, které budou společně s žadatelem byt užívat



Popis dosavadních bytových podmínek



Prohlášení o tom, že zájemce nevlastní byt v osobním vlastnictví, nemovitost určenou
k trvalému bydlení nebo není členem bytového družstva



Důvody, které vedou žadatele k podání žádosti o pronájem bytu



Podpis a datum nabídky

4. Výběr žadatelů


Výběr žadatelů provede na svém zasedání rada města Týnec nad Sázavou dne 24.04.2017.
Rada si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek.



Kritéria pro výběr:
 nejvyšší nabídka za pronájem (Kč/m2/měsíc)
 současná bytová situace
 datum a hodina podání nabídky



Nájemní smlouva s budoucím nájemníkem bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2017 po
dobu jednoho roku s tím, že v případě dodržování podmínek nájemní smlouvy bude dále
prodloužena.



Nabídnutá cena je závazná.

Informace Mgr. Martina Havránková, tel. 317 701 936, 737 246 071,
e-mail: havrankova@mestotynec.cz

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města
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