Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice IČO 002 90 335

ZÁMĚR OBCE RAPOTICE PROPACHTOVAT NEMOVITOU VĚC
Obec Rapotice oznamuje v souladu s ust. § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
p.p. záměr propachtovat nemovitou věc.
Označení nemovité věci
Byt 2+KK nacházející se v přízemí objektu bydlení Bítešská č.p. 21, obec Rapotice, PSČ 675 73,
který stojí na pozemku st. parc. 40, vše zapsáno v LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, katastrální území Rapotice, obec Rapotice.
Byt se skládá ze 2 pokojů, koupelny s WC a zádveří. (Půdorys bytu viz příloha tohoto záměru.)
Zádveří
3,52 m2
Pokoj s kuchyňským koutem 24,8 m2
Ložnice
9,2 m2
Koupelna s WC
5,8 m2
Celkem
43,32 m2
Záměrem obce je propachtovat uvedené nemovité věci k využití k bydlení za minimální cenu
(pachtovné) ve výši 5.000,- Kč/měsíc a to na dobu 1 rok s možností prodloužení.
V nájmu nejsou zahrnuty poplatky za odebraná média (tj. vodné, stočné, plyn, elektřina atd.
nájemce je povinen uzavřít smlouvy s dodavately médií a odebraná média jim přímo hradit)
Taktéž poplatky za odvoz a likvidaci domovního odpadu budou placeny jednorázově nájemcem na
Obecním úřadě v Rapoticích, dle platné vyhlášky.

Ten, kdo má zájem o pacht uvedených nemovitých věcí, projeví svůj zájem podáním žádosti o
pacht těchto věcí, doručené v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat pach bytu 2+KK Bítešská
21) na adresu Obecní úřad Rapotice, Hlavní 55, Rapotice do 18:00 dne 03.11.2021
Zájemce o pacht ve své žádosti uvede nejméně:
a) svoje jméno, příjmení, datum narození a adresu trv. pobytu (u fyzických osob) nebo
obchodní firmu, IČO a adresu sídla (u právnických osob)
b) účel pachtu
c) dobu pachtu
d) navrhovanou cenu (pachtovné) v Kč/rok
e) datum a podpis zájemce
Byt bude pronajat zájemci s nejvyšší nabídkou, nájemce nebude oprávněn byt dále pronajmout.
Tento záměr bude v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po
dobu nejméně 15 dnů.
Po 03.11.2021 může být o podaných žádostech rozhodováno.
Zájemci o pronájem si mohou domluvit prohlídku po 20.10.2021 na tel 602510758 Ing. Bechný
V Rapoticích, dne 08.10.2021

……………………….……………………………………
Ing. Jiří Bechný starosta Obce Rapotice
Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.10.2021
Sňato z úřední desky dne:
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