M ĚSTO D AČICE
K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

N A B ÍDKA
P RONÁJMU V O LNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje město Dačice nabídku týkající
se pronájmu volného bytu č. 6, ul. Komenského 190/V v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do
energetické třídy E.

Ukázka bytu v pondělí 6. 12. 2021 v době od 15.00 – do 15.30 hod.
MÍSTNOST
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

VELIKOST V M2
17,43
14,49
10,29
6,98
3,60

WC
Spíž
Sklep
Kolna

VELIKOST V M2
1,26
1,74
10,98
20,30

Celkem

87,07

MÍSTNOST

Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1. 2022 na dobu určitou získá ten
zájemce, který předloží žádost o byt s nejvyšší nabídkou. Při rovnosti nabídek mají
přednost občané s trv. pobytem v Dačicích nebo místních částech (jinak bude použito
losování.)
Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o byt na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na
stránkách města www.dacice.cz
2. nabídnutá částka nájemného za m2 bytu se uvede do žádosti (částka musí být vyšší než
minimální nájem 64 Kč/m2 )
3. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na MěÚ Dačice (finanční odbor
- za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce k datu podání
4. potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 10 000 Kč se hradí na pokladně MěÚ),
v případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další
v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.
Konečný termín pro podání žádosti: 8. 12. 2021 do 15.00 hodin
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice 190/V“
Zájemce se může dostavit na otevírání obálek s nabídkami dne 8. 12. 2021 v 16.00 hod.
na Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2, zasedací místnost města 2/I.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
Martina Bénová, vedoucí odboru

