Město Hlinsko
v souladu s usnesením Rady města Hlinska č. 64/2018/1 ze dne 23. 7. 2018

nabízí pronájem

krytých parkovacích stání v hale pro parkování v ul. Družstevní
v Hlinsku (areál teplárny)
K pronájmu je nabízeno 47 parkovacích stání o rozměrech 2,50 x 5,00 m určených pro osobní
automobily. Další 2 parkovací stání jsou vyhrazena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.
Podmínky pronájmu:
Zájemcem o pronájem může být vlastník osobního automobilu s trvalým bydlištěm na
území města Hlinska, případně vlastník osobního automobilu a nemovitosti určené
k bydlení, která se nachází na území města Hlinska.
Jednomu zájemci lze pronajmout max. 1 parkovací stání (1 zájemce = 1 žádost).
Pronájem lze sjednat:
a) na 1 rok za částku 390 Kč měsíčně vč. DPH
b) na 2 roky za částku 340 Kč měsíčně vč. DPH
Úhrada nájemného bude provedena v pololetních splátkách, případně lze úhradu provést
jednorázově za celou dobu pronájmu.
Nájemce dále obdrží čip umožňující vjezd do haly pro parkování. V případě jeho ztráty
bude účtován poplatek ve výši 500 Kč.
Počátek nájemního vztahu pravděpodobně od 1. října 2018.
Detailní podmínky pronájmu budou obsahem nájemní smlouvy, která bude s jednotlivými
zájemci uzavřena po projednání žádostí v radě města konané dne 24. září 2018.

Žádosti budou přijímány od pondělí 20. 8. od 8 hodin
ve velké zasedací místnosti MÚ Hlinsko v přízemí radnice
do čtvrtka 6. září do 14,30 hodin včetně.
Formulář žádosti bude k dispozici v místě příjmu žádostí.
Požadavky na pronájem budou vyřizovány dle pořadí, v jakém budou doručeny. Přijato
bude max. 65 žádostí.
Žádosti s pořadovými čísly 50 až 65 budou evidovány pro případ, že některý ze zájemců
s pořadovým číslem 1 až 49 od své žádosti odstoupí.

Bližší informace podá odbor investic a městského majetku, Ing. Dvořák, tel. 469315335,
dvorak@hlinsko.cz, pan Holec, tel. 469315337, holec@hlinsko.cz, paní Netolická, tel.
469315328, netolicka@hlinsko.cz.

