OBEC HRABYNĚ
Obecní úřad
č. p. 70, 747 63 Hrabyně, IČ: 00300136
č. j. OÚ 1241/2022
Hrabyně 15. 8. 2022
Na základě rozhodnutí starosty Obce Hrabyně vykonávajícího pravomoc rady obce v souladu
s ust. § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
z v e ř ej ň u j e O be c H r ab y n ě

záměr
pronajmout :

místnost

Objekt č. p. 70, obec Hrabyně,
stavba občanského vybavení stojící na pozemku p. č. st. 124
způsob
termín,
plocha v m2
užívání
doba pronájmu

č. 3.04

93,1

volnočasové aktivity

od 1.9.2022 do 30.06.2023
od 1.9.2022 do 30.06.2023

Chodby a sociální zázemí

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava na LV č. 393 pro okres Opava, obec Hrabyně a k. ú. Hrabyně.
Nebytové prostory se pronajímají ve dnech pondělí až pátek v době mimo hlavní činnost základní
školy (mimo výuku dle rozvrhu hodin) od 16 hodin do 21 hodin.
Obec Hrabyně tímto informuje občany a možné zájemce, aby se mohli k záměru vyjádřit a případně
předložit své nabídky, které musí být doručeny na adresu Obecního úřadu v Hrabyni, č. p. 70, 747 63
Hrabyně nebo prostřednictvím datové schránky (IDDS zidbd38).
Obec Hrabyně si vyhrazuje právo odmítnout i bez udání důvodu všechny podané nabídky.
Obec Hrabyně si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu nájmu v souvislosti s účelem a způsobem
užívání nebytových prostor.
Bližší informace podá Obecní úřad Hrabyně – kontakty:
Tel.: 558 433 318, e-mail: suchankova@hrabyne.cz

Aleš Chromý
starosta obce

Zveřejněno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) po dobu 15-ti dnů.
V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno: 15. 8. 2022

Sejmuto:

