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Obsah: pronájem nemovitosti
Rada města prodlužuje záměr na pronájem prostor sloužících podnikání, které se
nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č.1. zastavěná plocha a
nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad
Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město
Žďár (radniční restaurace), v celkové výměře 271,28m2. Zájemce v přihlášce uvede
nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání a uvede
podnikatelský záměr. Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve
výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada
nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny. Prostory lze využít ve zmenšené
míře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně. Společně s tímto
pronájmem je možné využít i část pozemku p.č.214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování
letní zahrádky v blízkosti kašny na náměstí Republiky.

Upozornění:
Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na
Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách
výrazně označených číslem záměru, nejpozději do termínu
uzávěrky záměru včetně.
Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podáním přihlášky
na záměr Městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracování svých osobních údajů, včetně rodného
čísla, tedy souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy,
projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy
pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními
zákony.

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
starosta města

