
Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3' 625 00 Brno
Rada městské části

ZAMER
pronajmout nemovitý majetek

V souladu s ustanovením $ 39 odst. 1 zákona č,' 12812000 Sb., o obcích v platném znění, a
v souladu s usnesením Rady MČ Brno-Bohunice přijatým na 20. zasedání dne 17 '07.2019
zveřejňujeme do doby uzavření nájemních smluv ke všem níŽe uvedeným parkovacím
stánĺm záměr statutárního města Brna - MČ Brno_Bohunice

- pronajmout vyznačená a očíslovaná parkovací stání na části pozemku p' č' 1197ĺ9
v k' ú. Bohunice. Jedná se o 26 jednotlivých parkovacích stání pouze pro osobní
automobily v uzavřeném areálu bohunické hasičky Ukrajinská 2a, Brno, zabezpečené
kamerovým systémem. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno-město, ato za následujícĺch podmínek:

- nájem za jedno parkovací stání je sjednán ve výši minimálně 900 Kč/měsíc,
- nájem na dobu neurčitou,_ nájem s jednoměsíční výpovědní lhůtou
- nájemce má trvalý pobyt na Územi MČ Brno-Bohunice

Zájemce o parkovací stání ve své nabídce uvede zejména:
- číslo parkovacího stání,_ návrh výše měsíčního nájmu.

Výběr nabídek bude prováděn takto:
- vyhodnocování bude prováděno měsíčně vżdy k poslednímu pracovnímu dni

kalendářního měsĺce do doby obsazenĺ všech parkovacích stání,
- vyhodnocovány budou nabídky doručené v přĺslušném měsíci pro parkovací stání,

k nimŽ byla učiněna alespoň jedna nabídka,
- vybrán bude zĄemce, kteý učlnil nabídku ke konkrétnímu parkovacĺmu stání.

V přĺpadě vĺce nabídek k jednomu parkovacímu stání bude vybrán zájemce
s nejvyšší nabídkou nájmu' V případě shodné nabídky výše nájemného bude
zájemce vybrán losem,

- s vybranými zájemci budou uzavřeny nájemnĺ smlouvy,
- informace o volných parkovacích stáních budou průběŽně zveĘňovány na úřednĺ

desce ÚnĺČ.

Dalšĺ informace k uvedenému záměru a k dalšímu postupu poskytne lng. lva Krpcová,
ÚnĺČ Brno-Bohunice, odbor majetkový a kontroly, Dlouhá 3, 625 0o Brno,
tel. 547 423 825. Grafický zákres parkovacĺch stání je v příloze tohoto záměru.

Vyjádření, nabídky a případné připomĺnky k uvedenému záměru budou zájemci zasílat na
UMc Brno-Bohunice, odbor bytový a majetkový, Dlouhá 3,625 00 Brno.

ńín crhang
starosta MČ Brno_Bohunice
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