Město Příbor
v souladu s Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018
schválenými na 75. schůzi Rady města Příbora dne 04.04.2018

vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu
za podmínky přistoupení k dluhu
•
•

Označení bytu: Příbor, Štramberská 1353, byt č. 17, velikost bytu 2+1

o celkové podlahové ploše 50,51 m2 (započitatelná 47,96 m2)
Minimální výše přistoupení k dluhu:

50.000,- Kč

• Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, předsíň, balkon, sklep
• Výše nájemného za plochu: 1 822,- Kč
•

Stav bytu: odpovídá běžnému opotřebení; dům je po celkové revitalizaci – provedeno
zateplení, výměna oken a balkonů

•

Vybavení bytu: kuchyňská linka, sporák, el. bojler, vytápění a TUV dálkové

Organizační pokyny:
• žadatel musí být starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který není vlastníkem ani
nájemcem bytu nebo domu a nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či
založeným právnickým osobám po termínu splatnosti;
•

prohlídka bytu se uskuteční v pondělí 07.01 a ve středu 09.01.2019 v 16.30 hod.,
případně po telefonické dohodě s bytovým technikem Odboru bytového a nebytového
fondu MÚ Příbor, tel.: 556 455 481;

•

formulář přihlášky obdržíte na Městském úřadě v Příboře, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Odboru rozvoje města, II. patro, dveře č. 13a) nebo na podatelně MÚ
v přízemí;

•

vyplněnou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu
Příbor (přízemí), náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor v termínu do
18.01.2019 do 13.00 hod. Obálku označte textem: Příbor, Štramberská 1353,
byt č. 17;

Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k dluhu. V případě
rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně
nabídnutá částka bude určeným nájemcem bytu jednorázově zaplacena před uzavřením
nájemní smlouvy.
Bližší informace k pronájmu obecního bytu za podmínky přistoupení k peněžnímu závazku
získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová problematika.
Ing. arch. Jan Malík
starosta

„otisk razítka“

